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PENGAI{TAR PENERBIT

Al Hamdulillalti Rabbil 'Alomiin menrpakan ungkapan yang tepat

untuk mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla
atas rampungnya prosgs terjemah dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thob ui
ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada mansia pilihan dan

panutanumat, Muharnmad SAW, keluarganyq para sahabatnyaserta or-

ang-orang )ang mengihrti' jejak mereka

Perkerrbangan buku-bulu h8ir memang tidak sedatrEnat pertrcmbangn

buku-buku fikih yang dimiliki oleh setiap madztrab. Di Indonseia sendiri

ulama-ulama yang berkecimpung dalam ilmu ini rnasih terbilang langka

sehirgeakarya-karya dalam bidang tafsir prur.masih dapat dihitrrg olehjui.
Dari sini kami berinisiatif untuk memberikan sunrbangsih penerjemahan

kitab tafsir Jami'Al Bayan an Ta'wil Ayi At Qur'an karya imarn besar,

Ibnu JarirAth-Thabari yang kami dedilosikan untuk masyakat muslim

Indonesia, agar kita dapat membaca dan mematrami maksud dan tujuan

FinnanAllah melalui buatr pemikiran mng Imam besar ini.

Datam edisi terjemah ini perlu diketatrui oleh para pe, rbaca, bahwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahnyq hal itn

kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalah penafsiran dan penalouilan ayat-ayaL

Aktrimya, kami menglrarapkan sran dan laitik dari berbagai pihak urtuk
perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAltahjua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya

Amin

, Jalsuta, Septcmh€r 2007

PustakaAzzam
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TafttuAthXlwtui

SURAH AL AI{BIYAA'

,-*j Fi Si . -r,

@3;;iw;tl;*qeLtu;.iili
uT elah delat lnpoda mornlsia Hari Menghisab segala

amolarr mercla, sedang mer.el<abqada dalam lrr;lalaiart lagi
bupaling (dnipadaryc)." (Qs. Al Anbiyaa' [2U: 1)

ratrwil fiman Allah:'"tL; # 4 i3 &q dA3. ii
(Telah dekat kepada manusia Hari Menghisab segala amalan

mereha, sedang mereha berado dalam kelalaian lagi berpaling

[daripadanya) :

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Taiala berfirman, "Telatt

dekat Hari Perhitungan bagi manusia atas amal perbuatan mereka

selama di dunia dan kenikmatan yang dianugeratrkan Allah kepada

merek4 berupa fisik, tubuh, makanan, minuman, pakaian, dan

sebagainy4 yang semrul itu akan diperhitungkan, ditanya amal

perbuatan, apakatr mereka taat kepada Allah dan mematuhi segala

perintatr serta larangan-Nya, atau durhaka kepada-Nya dan melanggar

p'erintatr-Nya?"



SurahAlAnbiyac'

lrr); ifr O {, "sedang mereka berada dalam kelalaian

Iagi berpaling (daripadanya)" Maksudnya adalah, saat mereka berada

di dunia, terhadap apa yang akan Allatr perbuat pada Hari Kiamat

kelak, juga terhadap dekatnya Hari Perhitungan amal mereka. Mereka

berada dalam kelalaian dan kelengahan, serta berpaling dari hal itu,

sehingga tidak berpikir dalam masalah itu, serta tidak mempersiapkan

diri untuk menghadapinya. Hal tersebut disebabkan oleh kebodohan

mereka terhadap hal-hal yang akan mereka jumpai saat itu, berupa

agungnya bala' dan dahsyatnya huru-hara.

Penakwilan kami meng enu ayat, 'rtLrl # 4 {t "sedang

merelra berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya)," sama

dengan penakwilan para atrli takwil, dan dalam hal ini terdapat atsar

dari Rasulullah SAW. Adapun yang berpendapat demikian adalah:

24562. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abul Watid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Muawiyatr menceritakan kepadaku, ia berkata: AI
A'masy memberitatrukan kepada kami dari Abu Shalih, dari

Abu Hurairatr, dari Rasulullah SAW, tentang ayat, 4 15'r;rf ';fr "sedang merekn berada dolam lcelalaian lagi

berf,aling (daripadanya), "beliau bersabda, "Di dunia."r

coo

@ 6;+ f;r;:t:rJw€ ei ; P; d eSC
'Tidak datmtgkepada mer.el<a suaht ayat N Qur'art pun
yarlgbmu (diamnl<m) dmi Tuhm rnerela, rnelainlan
mrr.el<amendengamyarsedmtgmsel<obenrtain'mdin,u

(Qs. A[ Anbiyaa' l2l1:2)

' Al Baihaqi dalamAl Kubra(61407) dan Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus
(4t42t).



Tatsi,nAl}.Thabari

Tatrwil firman Allah: $Y+*t ffin*, $dv
@t$;,;S_ijl$ Qidak datang kepada mereka suatu ayat Al

bur'on pio yoog baru [diturunhanJ dari Tuhan mereka, melainkan

mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main)

Maksud ayat di atas adal*r, Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklatl

Allah menurunkan ayat Al Qur'an ini kepada manusia dan

mengingatkanmerekaterhadapnyasertamenasihati(t#f;t;,:.1$t
,Melainlun merefta mendengarnya, sedang merefta ber:main-main"

tidak mengambil pelajaran darinya dan tidak memikirkan janji-serta

ancamannya, mereka mendengarkan tapi juga bermain-main' '\1rS
'#3'&agt) hati mereka dalam keadaan lalai'."

Demikian penakwilan kami sesuai dengan penakwitan parh

ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

24563. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

. menceritakan .kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepad3 kami dari Qatadah, tentang firman Allah, $.-dC
+5e gi * iai "Tidak datang kepada mereka suatu

cyat Ai gr'ai pun yang baru (diturunkan) dari Tuhan

merefta," dia berkata, 'Tidaklatr ayat Al Qur'an tunrn atas

mereka kecuali mereka mendengarnya, sedangkan mereka

juga bermain-main."2

ceo

5;$yi,iilfur-$i;,*i\t:E'e$ia{
@ a;*r,fr;;ti<i6,H:

" (bgi) hati mueka ilalont leadafrrl lalai. Dart msela yarrg

zlwtlm iat mrlrahasiak;rrrJ penbicaraan mqelco, 'Orang ini

2 lbnu Abi Hatim dalam afsirnya(8D4$.



$lnahNArtiyao-'

tidak lain harryalah seorang m'olrnsia (iua) seputi lio,mu,

mat<o rrpalathl<anw merwrir.nta sihir itu, pddahdll&nw
menyal<xl<arvrya?" (Qs. Al Anbiyaa' [2U: 3)

rarrwirf irmanAlrehiwilwr-il;rrii;;"t"&3'-4{
di$ f,t; :;+i 6!6=€435 *1, (Lastl iati mereka

dalam keadaan lalal Dan mereka yang Zhalim itu merahasiakan

pembicaraan mereka, "Orang ini tidak liin hanyalah seorang

rnanusia fiual seperti hamu, maka apakah kamu menerima sihir itu,

p adah al kam u meny ales ikannY a ? " )

Maksud firman Allah, ;#31# " (Lagt) hati merepa dalam

lrBadaan lalai," adalah, dalam keadaan lalai. Dia berfirman, "Tidaklah

orang-orang yang sifatrya telatr disebutkan mendengarkan Al Qur'an

kecuali dengan sikap main-main dan hati yang lalai, tidak mau

memikirkan hukumnya, serta tidak pula memahami hujjah dan

argumentasi yang tersimpan di dalamnya.

Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

24564. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 'f#$'^rs
"(Lagi) hati mereka dalam keadaan lalai," dia berkata,

"Maksudnya adalatr, ghaafilatan quluubuhum ftati-hati
mereka dalam keadaan luPa)."3

Firman-Nya, W r-il| ;;3It\1;N "oo, merela vang zhalim

itu merahasiakan pembicaraan merefts." Maksudnya adalah, orang-

orang masih merahasiakan pembicaraan di antara mereka, padahal

Hari Kiamat telah dekat, mereka benar-benar dalam kelalaian serta

3 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tJyun (31436\.

I
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Tafwll;h:Ilubad

berpaling (daripadanya) dan haii,hati mereka pun dalam keadaan

lupa." Dia mengatakan: Mereka yang menampakkan permohorumnya

di antara mereka berkata, "Apakah ia yangmengaku sebSrgai seorang

rasul Allah dan telah diutus kepada kalian |,'145.'ly'Hanyalah
seorang manusia (iua) seperti kamu'?" Mereka berkata, "Apakah ia

hanya manusia seperti kalian, yang rupa dan bentuknya sama dengar-t

kalian?" Maksud mereka adalah Muhammad SAW. Orang-orang

ztralim telatr membuat statemen, maka mereka disebut ztralim

(antaran perbuatan dan perkataan mereka yang telah Allah kabarkan

dalam ayat ini), batrwa mereka mengerjakan dan mengucapkan

sesuatu yang bertolak belakang dan mendustakan utusan-Nya.

I;atarh'u-$f aaam uyat, !l)t'u-$i;t$1ffiV "Dan mereka vang
zhalim itu merahasialan pembicaraan merelca." memiliki dua posisi

dalam i'raba: Pertama,dibaca mairur,karena mengikuti latazh ,rq
dalam firman-Nya, ifitQ n$i-3ri'rruh detrat kepada minusia

hari menghisab segala amalan mereka." Kedua, dibaca ralb',.yT?n9

kembali kepada nama-nam a yarlgdisebutkan dalam firman-Ny a:., iffi
;;3fi' "Dan -rnereka 

yang zhalim itu- merahasialcan pembicaraan

merel(a," dari pengetatrua! orang-orang, seperti tersebut dalam suratr

Al Maa'idah ayat 71, W i9 lkt \F "J "Kemudian

lrcbanyalan dari mereka buta dan tuli (agi)." Kemungkinan dibaca

rafa' sebagu mubtada', dan maknanya adatatr ;;$|fi\ "Don

merelra merahasiakan pembicaraan. "' Kemudian ia mengatakan,

"Mereka adalah orang-orang ztralim. "

Firman-Nya, <,;fr irfi ;4i dJ'6 "Maka apatrah

bmu menerima sihir itu, padahal kamu menyalrsilrannya?"

Maksudnya adalah, Allah berfirman, "Mereka menampakkan

perkataan ini hanya di antara merek4 yaitu perkata n yang mereka

ratrasiakan di antara mereka, yang sebagian mengatakan kepada

' Ma'ani At Qur'an karya Al Fana Qll98) dan Ma'ani Al Qar'ml<arya Az-Zujai
(z3E3).



SurahAlAnbiyoa'

sebagian lainnya, 'Adakah kalian menerima sihir dan mempercayai

keberadaannya, sedangkan kalian juga mengetahui bahwa yang

demikian itu adalah sihir'?" Maksud mereka adalah Al Qur'an.

Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

24565. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, 6i,A frfi; ;li 6il!; "Matca

apakah kamu menerirna sihir itu, padahal kamu

menyaluikannya?" la berkata, "Perkataan ini diucapkan

orang-orang kafir kepada Nabi mereka ketika beliau

menerima Al Qtr'an dari Allah. Mereka menuduh beliau

tukang sihir, dan apa yang dibawanya adalatr sihir. Mereka

berkata, 'Adakah kalian menerima sihir itu sedangkan kalian

menyaksikannya'?"5

ooo

@ ryf 'uJ.i'fi""i{t ;tai e'i;;it p,{ J6'

"Bql<atalahl$ulwflvr.ad(l<epadamqel<n),'Tuhanl<u
mengetalwi sernu pulataan dilffigit df,rJ dibwni darl

Dialnh Y ang Mahn Madmgar lngi Mdho Mengetaluti' ."
(Qs. A[ Anbiyaa' l?Lh 4l

rakwit firman Atlah: fiV;*S i3i4 ii;$ ?U-,$ J6

,'1'6;Jf; (Berkatatah Muhammad [kepada merekaJ,

5 Tidak kami temukan dari Ibnu 7aid. Lihat Zad Al Masir karya Ibnu Jauzi (5/340)

danT/sir Al Qurthubi (11269).



To.tsir Arh:I'llr.hori

"Tuhanku mengetahui semua perkataan di langil dan di bumi dan

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul")

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang qira'at ayat ini,6

,t i(, mayoritas ahli qira'ar Madinah, Bashrah, dan sebagii-+j
{tra'at Kufa}r, membacanya sebagai kata perintah (fiil amr),./i #'
Sebagian ahli .qira'a, Makkah dan mayoritas ahli_ qira'at Kufah,

membacanya sebagai bentuk informasi (klnbar), ;"i".
Mereka yang membacanya sebagai kata perintah (fiil amr)

seakan-akan menakwilkannya sebagai berikut: Katakan wahai

Muhammad kepada orang-orang yang berkata, "Adakah kalian

menerima sihir itu sedang kalian menyaksikannya?l' batrwa Tuhanku

mengetatrui setiap perkataan yang ada di langit dan bumi, tidak ada

yang tersembunyi dari-Nya, karena Dia Maha Mendengar dan

mendengar kedustaan perkataan kalian, serta Maha Mengetatrui atas

kebenaranku dan perkataanku kepada kalian.

Mereka yang membacanya sebagai bentuk informasi Q*obar)
seakan-akan menakwilkannya sebagai berikut: Mtrhammad berkata,

"Tuhanku mengetahui perkataan." Sebagai bentuk informasi dari

Allah, yang merupakan jawaban Nabi-Nya kepada mereka.

Menurutku, kedua qira af tersebut merupakan qira'at yang

masyhur dikalangan para ahli qira'at, karena mereka menggunakan

keduanya, dan maknanya juga berdekatan, bahwa Allah jika

menyuruh Muhammad agar mengatakan perkataan tersebut, dan

beliau mengatakannya, berarti beliau mengatakannya atas perintatr

Allah. Oleh karenaitry qira'a, manapun yang dibaca oleh seorang atrli

qira' at, dianggap benar.

ooo
. Hafsh, Hamzatr dan AI Kasa'i membacanya dengan htraf alif. Sedangkan yang

lain membacanya tanpa hwttf al$
Lihat Taisir li Al Qiraat As-Saba'Od. 125) dan Al Wofr li Syarh Asy-Slatibiyah
(hal.26a).
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XqGfii, 34,i'i :5. {;X,F ;$ L14:JG S.

',t\$r|y11"L
"Bahl<f,rl mqelofurl<ild (fuld),'(N Qur'an itrt ddaldh)

rnimpi- rnh,npi y dng lcslut, malah diadn adakmny a, b ahl'art
dia sendiri seofimg pmyair, mal,ahendaknya ia

mendatangl<an lnpada kita suf,tu rwtkiizat, sebagaimana
ra.sul.rclsttl yat g tgldhlalu diuttts'."

(Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 5l

rakwil nman .l.ll"!i ?9'i S f;i6,fr # Ulfl1 S
LIi'iibiTZ fiqctl:S-7nin*an *rrrio tierkata [putaJ, "[At

Qur'an itu adalahJ mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-

adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maha hendaknya ia

mendatangkan kepada kita suatu mukiizat, sebagaimana rasul'rasul
yang lelah lalu dintus.")

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Mereka

tidak percaya akan hikmah Al Qur'an, tidak percaya bahwa Al Qur'an
berasal dari sisi Allah, tidak percaya batrwa Al Qur'an adalatr watryu

yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Sebagian mereka

justru berkata, "Ini adalah kekalutan, ini adalah mimpi-mimpi tidur."

Sebagian mereka berkata, "Itu adalah kedustaan dan kebohongan dari

dirinya." Sebagian yang lain berkata, "Muhammad adalatr seorang

penyair, dan yang dibawa adalah syur!' {)QG)3$'malu hendalcnya ia

mendatangkan kepada hita suatu mukiizat', mereka lalu berkata,

"Hendaknya Muhammad mendatangkan kepada kami jika ia benar

dalam ucapannya; Sesungguhnya Allah telah mengutusnya sebagai

seorang rasul kepada kami dan apa yang dibacakan adalatr wahyu

dari-Nya. p-L "Suatu mukjizat" Maksudnya hujah dan argumentasi atas

kebenaran yang diucapkan dan didakwatrkan i,I;lfl 'Bt T'2-

I

l

I

I

I
I
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I
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Tatsh Ath:Ilwbari

'sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus'. Sebagaimana para

rasul terdahulu yang dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan

orang sakit kusta. Atau seperti unta Shaleh, dan mukjizat-mukjizat

lainnya yang tidak seorang pun mampu melakukannya kecuali Allah,

dan tidak seorang pun dapat mendatangkannya kecuali para nabi dan

rasul."

Demikian penalouilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya dan yang berpendapat demikian adalah:

24566. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ;fr ffr
"(Al Qur'an itu adalah) mimpi'mimpi yang kalut," ia berkata,

"Ini adalatr perbuatan orang yang mimpi, dan ini adalah

mimpi yang ia alami. 343'i & titt ,F 'Malah diada-

adakannya, bahlcan dia sendiri seorang pepyair'. Semua ini
benar-benar dari mereka. Firman-N ya,',bi\'l? FQG!:!,
ij*i'Maka hendalmya ia mendatangkan kepada kita suatu

mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus',

maksudnya adalah, sebagaimana Isa, Musa, dan para rasul

yang lain mendatangkan penj elasan."?

24567. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

bin Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ;fi q
"(Al Qur'an itu adalah) mimpi-mimpi yang lalut," ia berkata,

"Maksudnya adalah, belum jelas."8

24568. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada k mi, ia berkata: Isa

7 Ibnu Abi Hatim dalamufsirnya (SD4M).
E Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/340).



SurahAJArtiyon'

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ifr\
#"(Al Qur'an.itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut," dia

lierkata, "Maksudnya adalatr mimpi-mimpi yang kalut."e.

24569. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisal.lo

Allah Ta'ala berfirman, fJC S, "Bahlcan mereka berlata
(pula)." Tidak ada pengingkaran yang nyata dalam redaksi ayat ini.

Digunakannya lafazh $ karena informasi yang ada berisi tentang

orang-orang yang ingkar dan dusta. Jadi, dengan indikasi lafazh S,
para pendengar telatr memaharni maksud ayat ini, seperti yang kami
jelaskan sebelumnya.

CCC

@ oAl|{A'ri<lA *;- i d # &(i
"Tidnk ada (penhfutk) suafii rcgefi pun yangberimmt

yangKami telah tueffrbindsalcmrrya sebehnn msel<a; mako
apdlah merel<n al<ilrJberhfrri" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 6)

rakrvil rirman Auah: <.,fi- rli\W {-i d #,*(1i
(Tidak ada [pendudukJ suatu negeri pun yang berimdn yang Kami
telah membinasakannya sebelum mereka; maka apakah mereka

akan beriman?)

e Uulatrid dalam afsimya[la}fl dan Al Qunhubi dalam tafsimya(91199).
to lbid.



Tafsir Ath:fhabad

Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu negeri pun yang

mendustakan Muhammad, dan mereka dari golongan musyrik yang

berkata, 'Hendaklah Muhammad mendatangkan kepada kami

mukjizat, sebagaimana para rasul sebelumnya mendatangkan

mukjizat', Kami binasakan di dunia jika datang kepada mereka utusan

Kami dengan mukjizat.

<rr3- i\ " Malca apakah mer e ka akan b er iman ?" Maksudnya

adalah, Dia berfirman, "Apakah mereka yang mendustakan

Mtrhammad dan yang meminta kepadanya agar mendatangkan

mu$izat, akan beriman kepadanya jika ia mendatangkan mukjizat,

sementara nenek moyang mereka yang telatr Kami binasakan tidak

beriman kepada rasul Kami yang telah datang bersama mu$izatnya?"

Penakwilan kami sama dengan'perkataan para atrli takwil.

Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

24570. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkdta: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, liKl{\
<ri3-'5 "Ka*t telah membinasokannya sebelum merelca;

mala apakah mereka alun beriman," ia berkata, "Mereka
mempercayai hal itu."Il

2457L Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisainya.12

tr Mu.latrid dalam tafsirny a Ota}Tdan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirny a (SDaail.
'2 lbid.
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24572. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dad Qatadatr, tentang firman Allah, &l:-i
@ <,j"i-'r{AQKlA iJ n rlS$ "ria* ada (penduduk)

suatu negeri pun yang beriman yang Kami telah
membinasakannya sebelum merelca; maka apakah mereka

akan beriman?" Maksudnya adalah, para rasul terdahulu,

ketika datang kepada kaumnya dengan membawa mukjizat,
tetap tidak diimani oleh kaumnya dan tidak diperhatikan.13

CCC

B 4 Pri'$tffi iitirj {,c, $ yA*, G{.fit;

@als*
"Kamitiadrnlengutttsrosttl.rosttlsebelumlrolrrnt

(lvfatnlrnmail,nelahilanbeboapaorartg.laki.lokiyolng
I<affri bui w alryr lnpfu nnelea, mal<f, tf,tuy orllolrtlah

olehrrw l<Ep ada or ang. or cmg y ang berilnw, iika l<ilnw tiada
mengetalwi." (Qs. Al Anbiyaa' l}Ll: 7l

rakwir rinnan 4!"1: 
'"fr'W"Att:$E $y43tt75U|

@ A;tX'{ ;K4 #Ai lKami'h*oao ,*igri^ rasut-rosut
sebelum kamu [MuhammadJ, melainkan beberapa orang-laki-laki
yang Kami beTi wahyu kepada mereka, maka tanyalcanlah olehmu
kepada orang4rrang yang beritmq jitia kamu tiada mengetahui)

Firman-Nya, 6Lj Uj "I{ami tidak mengutus,, wahai
Muhammad. Afi "sebelum fumu," seorang rasul prur kepada suatu

" [bnu Abi Hatim dalam taftinrya gn444) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
Qadir (31399).
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kaum sebelum umatmu,.kecuali '{L, "Beberapa orang laki-laki,"

seperti mereka. At i.i "Yang lrnmi beri wahyu kepada mereka."

Kami tidak ingin riremberi wahyu kepada mereka yang berisi perintatr

atau larangan Kami, tidak juga kepada malaikat. Lalu, mengapa

mereka mengingkarirnu, padatral engkau seorang laki-laki, seperti

halnya para rasul terdahulu?

Firman-Nya, 6jti { ;g oS />li ',fi 'f(4 "Mot*
tanyakanlah olehmu kcpada orangJorang yang berilmu' jika komu

tiada mengetahui." Maksudnya adalatr, Allah Ta'ala berfirman kepada

orang-orang yang berkata kepada sebagian mereka tentang

Muhammad $AW, "Ia hanya seorang manusia biasa seperti kalian,

jika kalian mengingkari dan bersikap bodoh terhadap permasalatran

para rasul yang telah Kami utus sebelum Mghammad, maka kalian

tidak akan mengetahuinya watrai kaum, apakatr mereka itu manusia

atau malaikat.'W'Malu tanyakanlah olehmu', kepada para Atrli

Kitab yang menguasai Tagrat dan Injil, apa yang akan dikatakan oleh

mereka kepada kuli*?" Hal tersebut sama seperti riwayat berikut ini:

24573. Bisyr menceritakan kepada kami; ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 'Jfr'W
6jI;{ B4Fli "Malm tanyakanlah olehmu kepada

orang-orang yang berilmu, iika kamu tiada mengetahui," dia

berkata, "Maksudnya adalah, tanyakanlatr kepada atrli Taurat

dan Injil."l4

Abu Ja'far berkata: Menurut pendapatku, dia

menginformasikan kepada kalian bahwa para rasul terdahulu adalah

seorang laki-laki yang memakan makanan dan pergi ke pasar. Dan ada

yang mengatakan batrwa maksud ahli dzikr adalatr ahli Al Qur'an, dan

yang menyebutkan demikian adalah:

rt Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41449), dari Ibnu Abbas dan Abu Shalih.
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24574. Ahmad bin Muhammad At-Thusi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdurratrman bin Shaleh menceritakan kepadaku, ia

berkata: Musa bin Utsman menceritakan kepadaku dari Jabir

Al Ja'fr, ia berkata, uKetika turun firman Allah, 'Jt'C{i,

6fi{ iK;.,tPii 'Mot* tanyakanlah olehmu trepada

orang-orang yang berilmu, iika lwmu tiada mengetahui', Ali
berkata, 'Kita adalah ahli adz-dzi1r:..15

24575. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, <;:G { iK 4 #4i 'Jfr'W,
'"Maka 

tarryakanlah olehmu kepada orang'orang yang

berilmu, jil(a kamu tiada mengetahui," dia berkata,

"Maksudnya adalah ahli Al Qur'an, danedz-dzl'ftr maksudnya

adatah Al Qr:r'an." Dia lalu memb aca, {qi fil\ffi ilq
@ 6&1 "sesungguhnya Kamilah yoig 

^rrurunkan 
Al

Qur'a4 dan sesungguhnya Kami benar-benar

,^-memelilaranya." (Qs.Al Hijr [5]: 9)t6

ccc

@ rrli s( c, i6i t JLlc-s 6c ;i;sevg
"Ddn ddaklahKarni iadil<fir. msela tubuh.atbuh yang
tif,df, mernakan m,akarun, df,rJ dnak bula) mel":el<a iat
ordng-srcngyar.gkr<llorl." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 8)

rakwir firman Auah:'r3,9 673Ji SIZX-{ {* Wt;3
't fY @an tidaklah Kami iadikan mereka tubuh+ubuh yang

Al Qurthubi dalan tafsinrya (ll272).
Ibnu Al Jauzi dalam 7ad Al Masir (41449) dan Al Qurthubi dalam tafsrinya
(ttD72).

l5

t6
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tiada memakan makanan, dan tidah [pulal mereka itu orang-orang

yang kekal)

Maksud ayat di atas, Allah Ta'ala berfirman: Tidaklah Kami

menjadikan para rasul yang Kami utus kepada umat-umat terdatrulu

sebelum umatmu, wahai Muhammad i6i iJ:C-J6; "Tubuh-

tubuh yang tiada memakan makanan." Maksudnya adalah, Kami tidak

menjadikan mereka dari golongan malaikat yang tidak memakan

makanan, akan tetapi Kami menjadikan mereka bertubuh sepertimu

yang juga memakan makanan. 
-Demikian 

maknanya- seperti

disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

24576. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

keggda \q"i.d*iQatadah, tentang firman Allah, &1i46
i6i 'oJU(, * 6g "Dan tidaklah Kami jadilion mereka

tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan," dia berkata,

"Maksudnya yaitu, tidaklah Kami menjadikan "rnereka

berjasad kecuali memakan makanan. " 
17

24577. Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku
mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid memberitahukan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
berkata tentan g fi rman Al I ah, 16,1;i Str'-=('- $ {tC &f;AVi
"Dan tidaHah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada
tnemal@n makanan," dia berkata" "Maksudnya adalatr, Aku
tidak menjadikan mereka sebagai tubuh yang tidak bemyawa
dan tidak memakan makanan, akan tetapi Aku jadikan

mereka tubuh-tubuh yang bernyawa dan memakan

makanan."l8

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/341) dan Al Mawardi dalam A*Nukat wa
Al Uyun(3/438).
Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas (81446) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al
Mantsur (51617).

t7

t8
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Abu Ja'far berkataz l'-rG &iiC- 6 "Dan tidaklah Kami

jadilran merekn tubuh-tubuh." Dalam redaksi ayat ini Allah

menggunakan lafazh lltii, yarrg berbentuk tunggal, padahal ia

berfungsi sebagai sifat untuk sesuatu yarrg jamak. Hal ini dibenarkan

karena latafu (t(+ berma!,na mashdar, seperti dikatakan dalam

pembicaraan,ot;J/,U 1 6i, iWA 6i "Dan Kami tidak menjadikan

mereka sebuah bentuk yang tidak memakan makanan."

Firman-Ny^, iiL-|3'((i "Don tidak (pula) mereka itu orang-

orangyang l@l(a\." Maksudnya adalah, Allah berfirman, "Mereka juga

bukan tuhan-ttrhan yang tidak mati dan tidak fana, akan tetapi mereka

adalah manusia yang memiliki tubutr lalu mati." Ini dinyatakan Allatt

karena mereka berkata kepada Rasulullatr SAw, ';i i{ li <;3 J
L-*- *i'ii 'e tl uKami selcali-tcati tidak percaya kepadamu h@ga

lramu memancarkan mata air dan burni untuk Kami." Hingga firman-

Nvu {j 1Litlt $U ,$ J "Atau kamu datanglcan Atlah dan

malailrat-malaikat berhadapan muka dengan lcami." (Qs. Al Israa'

llTj:9Q:92) Oleh karena itu, Allah berfirman kepada mereka, "Kami

tidak pernah melakukan hal itu kepada seorang pun sebelum kalian,

maka Kami juga tidak melakukannya terhadap kalian. Kami hanya

mengutus kepada kalian seorang laki-laki yang Kami beri wfrYu,

sebagaimana Kami mengutus seorang rasul kepada kalian yang telah

Kami beri watryu.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

atdi takwil lainnya, dan yang menyebutkan demikian adalatr:

24578. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,lr'&'6(6
'Dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kelcal," ia

berkata, *Maksudnya adalatr, mereka pasti mati."le

r' lbnu Abi Hatim dalam taBimya$Daail.
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'4,-5 (U{V i6 A ;lUia 7;i )iti ir?
"Kenwdia* Kami tepati ianii (ymrs telah Karr,- jarfil<an)

kepada merela. Mako Karti selamailran mseka ilan orang.
uang yang Kan.'i" l<ehendaki dfrrl Kami binasal<mt ot@tg.

udrJg yang rnelantponri batas," (Qs. Al Anbiy aa, lZtl:b)

Talrwit lirman A[ah: Xlr;6'#3'G;filifiL?
i+y,5Z;tiY (Kemudian Kami tepati ianji jyo"{ uUn rofni

Hal tersebut sama seperti firman Allah berikut ini, ,^; 
;r*;:l'*J:iil e$3,4i4 .t t::t,t$a|'e ,,Barangsiapa yang twfir

janjihanJ kepada mereha Maha Kami selamatkan mereha dan
orang-ofang yang Kami kehendahi dan Kami binasakan orang-
orang yang melampaui batos)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta,alaberfirman: Kemudian
Kami berikan kepada utusan Kami yang telah didustakan oleh umat
mereka yang meminta bukti-bukti, dan Kami benar-benar
mendatangkan semua ifu, namun mereka tetap dalam kebohongan dan
tetap ingkar terhadap kenabian. oleh karena itu" Kami tepati janji
Kami, berupa kehancuran, jika mereka tetap dalam kekufuran kepada
Tuhan mereka setelah datangnya bukti yang mereka minta.

diantaramu sesudah (turun hidangan itu),'maka sesungguhnya alat alwn
menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah alat timpakan kepada
seorang pun di antwa u*gt *?rryjq..,,(es. Al Maa.idatr [4]: I l5). Serta
seperti firman A[ah, {4 lt:t ftY h6,#.!j ,Dan janganrah
lramu mengganggunya dengan gangguon apa pun yang alran
menyebablcan lcamu ditimpa adzab yang dekat.,, (es. Huud [l l]:6a).
Banyak lagi redaksi serupa yang berbentukjanji-ja4ii Allah atas umat-
umat yang mendustakan pila rasul-Nya setelatr didatangkan mukjizat
dan b.ukti kebenaran.
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Firman-Ny a, '&!#i "Maka Kami selamatkan rnereka."

Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Lalu Kami selamatkan

para rasul Kami dari umatnya yang telatr mendustakannya setelah

mendatangkan bukti-bukti.

Firman-Nya, /.6 dt "Dan orang-orang yang Kami

kchendaki." Maksudnya adalah, mereka merupakan pengikutnya yang

mempercayai dengan apa yang dibawa.

Firman-Ny a, iaqJ,J,fl CUfiV "Dan Kami binasakan orang-

orang yang melampaui batos." Maksudnya adalah, Allah berfirman,

"Kami hancurkan orang-orang yang melampaui batas terhadap diri

mereka sendiri dengan melakukan kekufuran kepada Tuhannya." Hal

tersebut sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

24579. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang firman Allah, Uf{V
'qt$ "Dan Kami birtasakan orang-orang yang melampaui

biias," ia berkata, "Maksudnya adalatr orang musyrik."2o

ccc

@aJ*fif$r*$* 61;(ii'Ii
" S esunggu l*y, tclah Kanti tttnffrl@n lnp oda lwnw s ebuah
kitab yung di dalanmya tudapat sebab.sebah l<.emuliamt

bagpma. Mal@ olpal<ah kffiw tiadfl memahmniny a? "
(Qs. Al Anbiyaa' [2U: 10)

ratiwit fiman Allah: 6jfi {;1'$t *$ +'61i6;1';i
@ (sr"rngguhnya telah Kami turunirun kepada kimu sebuah

n lbid
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kitab yang di dalamnya terdapat sebab'sebab kemuliaan bagim*

Maka apakah kamu tiada memahaminya?)

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut'

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalatr, sesungguhnya telah

Kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat

sebab-sebab kemuliaan kalian. Dan, yang menyebutkan demikian

adalah,

24580. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, At Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuaq{9-dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, '€;, *.
,Di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu," ia

berkata,'Maksudnya adalah pembicaraan kalian' "21

2458L Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

keoadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

"1't 
b -{5> o(+ #y6i iii ,,sesungguhnya tetah

Karni turunpan tccpada timu sebuah Htab yang di dalamnya

terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu,". ia -berkata'
,.Maksudnya adalatr, pembicaraan kalianl' 5# S-J"Uo*o

apakah kamu tiada tnemahaminya?" i9.be1kata, "Maksudnya

adalah yang terkandung dalam ayat Cl U (Telah beruntung)

a* 6i*j e;, e ;# eP* ti5;ta 'sebenarnYa

Kami tut;h n;e;datunglwn liiada merepa pcbanggaan (Al

Qur'an) mereka tetapi merela berpaling dari kebanggaan

l'rz'." (Qs. Al Mu'minuun [2]!:71)n

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D446) dan Mujatrid dalam tafsirnya (11407)'

Ibid
zt

22
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24582. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan berkata: Al
Qur'an turun membawa ajaran akhlak yang mulia. Tidakkah
engkau.mgnfll\Ear firman Allah, **(i-* #tlijt S
6# fi'FS "Sesungguhnya telah Kami turLnkan kepada
lramu sebuah lcitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab
kemuliaan bagimu. Maka apatrah kamu tiada
memahaminya?'23

Sebagian ulama berpendapat batrwa yang dimaksud dengan
adz-dzilq dalam ayat ini adalatr kemuliaan. Mereka berkata; "Makna
ayat tersebut adalah, sesungguhnya telatr Kami turunkan kepada
kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat kemuliaan kalian."2a

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang kedua ini lebih tepat
maknany4 sama seperti perkataan su$an (yang telah kami ceritakan
darinya), bahwa maknanya adalah, kemuliaan bagi orang yang
mengikuti dan mengamalkannya.

ccc

6fr;c:, 6G GW'4L ;4:;, t;3 {s
'';;{i_t4$isy4$ts

"Drybnopobarryal<nya (penfuduk) rcgqi yang zlwlim ycrng
t^lah Karni umasal<a{v ilan Korni ddat<arr t 

"rrdrth 
mqel<n ii

l<am yarrglain (sebagai pngantinya). Maka tatl,ala nqel<a
mqasalrart adzab r<olnri, tha-tha mrr,el<a nleladl<mt diri dflri

rcguirrya"(Qs. Al Anbiyaa' [21]: ll.l})

Al ldawardi dalam An-Nuha wa Al Uytn (3 t 439).
Sufyan Ats-Tsauri dalam ta&irnya (l/199).

B
u



WsirArh:fhrtui

rarrwit firman Atlah: -GWii)L Jf i-;e("'G'€3
@6;.gJV i c,t-(e'tfi$i @ <r;c(j tlQ @an beripa

banyahnya 
'[pendudukJ negeri yang zhalim yang telah Kami

binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain

[sebagai penggantinyaJ. Maka tatkala mereka merasakan adzab

Kami, tiba-tiba mereha melarikan diri dari negerinya)

Maksud firman di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman,

"Berapa banyak negeri yang telatr kami binasakan."

Lafazhnadr .asal maknanya adalah i3t "pssah atau patah",

seperti dikatakan )rI'jir i:"i yang artinya, aku patahkan punggung

fulan. ry'Jt:Aitl artinya adalah, giginya patah' Yang demikian itu

pada pembahasan ini bermakna t'(bt "Kami hancurkan"'

Demikian paxa ahli takwil menakwilkannya. Dan, yang

berpendapat demikian adalah:

24583. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia lerkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, '€3

L:; "Dan berapa banyalmya -(penduduk) 
negeri yang

zhalim- yang telah Kami binasakan," dia berkata,

"Maksudnya adalah, Kami hancurkan."2s

24584. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Altah, ii n(,' G f3 "Don berapa banvalorya (penduduk)

25 Muiahid dalam afsirnya (ll4o7)



Swahr'.J4c$iaa'

negeri yang zhalim yang telah Kami binasalcan," dia berkata,

"Maksudnya adalah, Kami menghancurkannya. "25

Ibnu Juraij berkata tentang ayat, i?-j 4 (:; " (Penduduk)

negeri yang zhalim yang telah Karni binasakan." Maksudnya

adalah, di Yaman, Kami hancurkan dengan pedang hingga

mereka binasa.27

24585. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, {j q (5 $3 "Don berapa

banyalorya (penduduk) negeri yang zhalim yang telah Kami
binasalan," ia berkata, "Maksudnya adalatr, Kami binasakan

sehancur-hancurnya. " 
28

Firman-Nya, h)L 6( {j 4 "(Penduduk) negeri yang
zhalim." Dalam redaksi ayat ini cukup menggunakan lafazh \Pt
'Negeri" padatral yang dimaksud adalah penduduk negeri. Hal itu
karena maknanya telah dipahami oleh para pendengar. Sedangkan

kezlralirnannya adalatr kekufurannya kepada Allah Ta'ala dan

pendustaannya kepada para rasul-Nya.

Firman-Nya, 6."'(. gj 6,G 'ulG;b "Dan Kami adakan

sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya)."
Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirmin, "Sesudah mereka yang

zhalim dari penduduk negeri tersebut, Kami binasakan karena

kezhalimannya, maka kami adakan suatu kaum selain mereka."

Firman-Ny u, 
-C7.i, 'rjil-6 "Maka tatkola merelca merasakan

adzab Kami." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Tatkala
mereka melihat dengan mata kepala mereka siksa Kami telah

menimpa, dan mereka telah merasakanny4 dikatakan, 'Aku benar-

26 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya$DaaQ.
27 Asy-syauskani dalam Fath At Qadir (3t403,404).

" lbnu AI Jauzi dalam Zad Al Masir (51342).
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benar telah merasakan beban yang bertumpuk dari fulan, dan aku telah

merasakannya darinya'. "

Firman-Nya,|tSi-$ i (y"Ttba'tlba mereka melarikan diri

dari negerinya." Maksudnya adalatr, Dia berfirman, "Ketika mereka

merasakan adzab Kami telah furun kepada mereka, mereka pun segera

melarikan diri dengan terbirit-birit, pontang-panting, dan kocar-kacir.

Dikatakan, L? itj ,fi "fulan melarikan kudanya," jika ia

mengacungkan kedua tali kendalinya.

ooo

"langanldhl<firaulaiterges*.g€sdil<rrrrbalilohl<f,tttu
lnpada nil<rnat yolng tclah knn\u tasal<art dm l'cpadt

ta'rnpat tErnpat l<edkimorwru, (y urg baik), su@ d kqry- 
ditanya." (Qs. AlAnbiyaa' [21]: 13)

rakwil nrman Allah: '{*-; *, FJU $Wi$il
@6fu't& (langantah kL;; hri tirgesa'gesa;'kembatilah

kamu kep,ailo nihmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-

tempat kediamanmu [yang baikJ, supaya hamu ditanya)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman: Janganlatt

kalian lari, dan kembalilatr kepada nikmat yang telatr kalian rasakan,

yaitu kepada sesuatu yang telah kalian nikmati di dalamnya;

kehidupan dan tempat tinggal katian. 
-Demikian 

maknanya-,

seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24586. Muhammad bin Saad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadalor, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku" ia berkata: Bapakku menceritakan

;rpi'$J'6dra3 *, FJ-6,11 W\-,'t KS *
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kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Albas, tentang !g"l
eian, @ 6rt" {:^tSSrl; ,,t i"J-Y JlWv;-K|l
"Janganl ah trami I ari ier ge s a- ge s a i kemb alilah kamu kcpada

nihnat yang telah kamu rasakan dan lcepada tempat-tempat

kediamanmu (ya:ng baik), supaya kamu ditanya" Ia berkata,

"Maksudnya adalah orang-orang yang dradzab di duni4 yaitu

umat yang bermaksiat kepada Allah."2e

24587. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya^ dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 'lt:i{i\
"Janganlah kamu lari tergesa-gesa," ia berkata" "Maksudnya

adalatr, janganlah kalian melarikan diti.'3o

24588. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
''tnenceritakan 

kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.3l

24589. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada {ami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 
-C 

Jt'G=ri
*, iSj, "Kembalilah kamu kepada nilonat yang telah kamu

rasakan," ia berkata, "Maksudnya adalatr, kembalilah ke

dunia kalian, yang kalian nikmati di dalamnya."32

24590. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Al Qnrthubi dalam tafsirnya(ll275) dari Al Qatadatt.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya$DaAQ dan Mujatrid dalam tafsirnya (l/408).
rbid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(8DtA6).

29
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Muamnlar, dari Qatadatr, tentang firman A.llah, V JL fF;$
)"rfij"Kr^balitah kamu kcpada nilonat yang telah kamu

rasa)liin," ia berkat4 "Maksudnya adalatr, kembatilah kepada

kenikmatan yang sebagiannya kalian rasakan di dunia

kalian."33

Para mufassir berbeda pendapat tentang makna firman-Nya,

$;6'P "supaya pamu ditanya." Sebagian berpendapat balwa

maknanya adalah, agar kalian mengerti dan mematrami permasalah.

Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

24591. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, f(JX
6$i "supaya lramu ditanya," ia berkatq "Makspdnya

adalah, agar kalian mengerti."34

24592. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari 
^Ibnu 

Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

eian, '"i$t '& "supaya lwmu ditanya," ia berkata,

"Maksudnya 
"hdulr, 

agar kalian mengerti."35

Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalatr, agar

kalian ditanya tentang sesuatu dari dunia kalian, sebagai bentuk

penghinaan dan ejekan. Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

" Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3DZ).
3t Mulatrid dalam tafsirnya (l/a08).
3s lbid"
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24593. Bisyr menceritakan kepada k4mi, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, '";6'#
"supaya kamu ditanya," ia berkat4 "Ifu merupakan bentuk

penghinaan dan ejekan bagi mereka."36

24594. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Muammar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 'rX;, -#
"Supaya lamu ditauya," ia berkata" "Maksudnya adalatr,

sebagian dari dunia kalian. Ini merupakan bentuk ejekan bagi

mereka."37

oeo

&Wisgivts@ajb Kuy-tlrrr.$6

@t#ttard;W
"Mer.el<a berlrata, 'Ailuhai, celalra l$nrri, senffJgguhnya l<frrni

adalah or(mg.or(mg yolrrg zhalhn' . Malra tetaplah demikian
l<eluhan msela, sehinggaKami iadil<crJ merel<a sebagai
tananran yarrg talah iliani, yarJg fidak dapat hiil"p lagr."

(Qs. Al Anbiyaa' [21]: L4.L5)

Takrril firman Allah: 6ii56GD'"-t)9 K(\W-$6
'u*t:r#;- W i* 6,i;;; (Mereka berhata, "Aduhai,

celaka kami, sesungguhnya hami udalah orang-orang yang

zhalbn' Maha tetaphh demihian heluhan mereka, sehingga Kami

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Wun Gla3D dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad
Al Masir (51342).

Abdurrazzaq dalam tafsirnya(3D2) dan lihat footnote sebelumnya.

36
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jadikan mereka sebagai tanaman yang telah diluai, yang tidak dapat

hidup tngi)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Mereka

adalah orang-orang yang dihalalkan oleh Allatr atas siksa-Nya, karena

keztraliman mereka. 't_r49 K Gy W- "Aduhai, celalra knmi,

sesungguhnyo trami adalah orang-orang yang zholim' " Itu

dikarenakan kekufuran mereka kepada Tuhan mereka'

',6;iaEJ56 "Mapa tetaplah demikian peluhan merel(a."

Maksudinya adalah, demikian keluhan mereka ketika siksa Allatr

menimpa mereka, disebabkan keztraliman mereka hingga Allatr

membinasakan mereka. Dia menuai mereka dengan pedang, seperti

menuai tanarnan dengan sabit, yang menghasilkan potongan-

potongan.

Firman-Nya, 'u!r|'Yang tidak dapat hidup lagi'" Maksudnya

adalatr, mereka semua binasa. Semua kejelekan mereka menjadi

padam, tidak lagi bergolak, hingga menjadi senyap sebagaimana api

yang mati kemudian padqrn tanpa bekas.

Penakwilan kami sama dengan penakwilan ahli takwil lainnya.

Dan, yang berpendapat demikian adalah:

24595. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 3lf,i66
lPy''"d;i "Makn tetaplah demikian kclulnn rnereka," dia

tierkata, "Ketika mereka melihat siksa secara kasat mata,

tidak adalagi igauan mereka selain perkataan, '"-t&Kl$lfi1

'Aduhai, celalca kami, sesungguhnya kami adalah orang-

orang yang zhalim', hingga Allah menghancurkan dan

membinasakan mereka."38

" Abdurrazzaq dalam afsirnya (3D2).
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24596. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada karni, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Muammar, dari Qatadatr, tentang firman Allaho K6ftl-$6
F{;i lii i6 6 @ ar$, "Meretw bertrata, 'Aduhai,

celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
zhalim', maka tetaplah demikian kcluhan mereka'." la
berkata, "Igauan mereka tidak lain adalah kata celaka li
i$* l:+; W' s e hingga Kami i adi kan me r e ka s eb ag ai

tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagf.
Maksudnya adalah hingga mereka binasa."3e

24597. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, li,; "sebagai tanamanyang telah ditual," ia berkata,

"Maksudnya adalatr panen. t*'Yang tidak dapat hidup
tagi' . Matinya api adalatr ketika tidak menyala.'#0

24598. Said bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata:
Suffan menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, ia berkat4 "Sesungguhnya mereka adalatr orang-
orang yang tinggal di dalam benteng, dan AUah telah
mengutus Bukfitanasar, ia mengirimkan bala tentara lalu
memerangi mereka dengan pedang, karena mereka telah
membruruh nabi mereka. Oleh karena itq mereka dituai
dengan pedang. Itulah makna firman Allah, Ai, jb 6
@ 6*L; W & ;U;; 'Maka tetaptai demikian
kcluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai

a0 As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (5/619) dari Ibnu Abbas dan dinisbatkan
kepada Ibnu Al Mun&ir.
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tanaman yang telah dinai, yang tidak dapat hidup lagi'.

Yaitu dituai dengan pedang."al

ooo

@4i qi66"rsi3ic{;6
"Don tiddklahKanti cipul<mtlartgit dsnbun i dmt segala

y crttg dda di (mtord led.uarry a ilmgart banrtahvm,oin,"
(Qs. Al Anbiyaa' lZlk L6l

rakwil lirman Attah: @4J qi.(t 6'i'6it3itgt6
@an tidaklah Kami ciptahan langit dan bumi dan segala yang ada

di antara keduanya dengan bermain-main)

Allah ra'ata berfirman: C;i.tii gJ!:$ i,3i li;tr 6 "Dan

tidaWah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang qda di

antara keduanya," kecuali sebagai hujjatr atas kalian, wahai manusia,

agar kalian mengambil pelajaran dari itu sernua, kemudian kalian

mengetahui bahwa yang menciptakannya adalah Tuhan yang tidak

menyerupai sesuatu pun, serta tidak ada uluhiyah kecuali untuk-Nya,

dan tidak satr ibadah kecuali kepada-Nya. Dia tidak menciptakan hal

itu untuk sesuatu yang tidak berguna dan main-main. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berikut ini:

24599. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qaladah, tentang firman Allatl, li1, 6
@ qJ qi.(t F;'rs 13i "Dan tidaktah Kami ciptatmn

langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya

4r Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (812447) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun(31439).
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dengan bermain-main," dia berkata, "Maksudnya adalah,

tidaklah Kami menciptakan keduanya dengan main-main dan
-.4)sla-sla."'-

ooo

@ 4;''l (L oiffr u iii?$ fi'r*i Jt:tr i
" S ekhany a Kami hendak m.ertbrnt sesuafii purnainan,
(isfr dan anak), tcnfiilah l<uni nunhntnya dmi sisi

Kand,. jil<a Katni menghendaki bqknt ilrrnikian, (tentulah
Kami telah melalcul<,arvrya)."(Qs. Al Anbiyaa" [21] z L7l

Takrvil firman Anah: (L oy1fi uiiirJg3ii 6-G:,4 i
$y$ 1Sr*ironya Kami hindah membuat sesuatu pertnainan,

[istri dan anakJ, tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami jika
Kami menghendaki berbuat demikian, ftentulah Kami telah
melahukannyal)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'alaberfirman: Sekiranya

Kami hendak menjadikan istri dan &*, niscaya Kaqi akan

menjadikannya dari sisi Kami, akan tetapi hal itu tidak Kami lakukan,
dan tidaklah pantas bagi Kami untuk melakukannya, karena tidak
pantas bagi Allatr memiliki anak dan istri.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil, seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24600. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah Al Ghailani
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Qutaibatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Salam bin Miskin
menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqbah bin Abu

f2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya gDaal.
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Hamzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernalt

menyaksikan Al Hasan di Makkah berkata: Dia pernah

didatangi oleh Thawus, Atha', dan Mgja!!d, mereka lert1gVa
kep-adanya tentang firman Allah, u'iir$ $'t i JT':'tr i)
-(tli 

"Stkt*rryo Kaini hendak membuat sesuatu permainan,

(istri dan anak), tentulah Kami membuafitya." Al Hasan

berkata, " ({ maknanya adalah perempuan."43

24601. Said bin Amru As-Sakuni menceritakan kepadaku, ia berkata:

Baqryah bin Al Walid menceritakan kepada kami dari AIi bin

Harun, dari Muhamm4d, dari Al-Laits, dari Mujahid, tentang

firman Allah, (L '$i J -6:'4 i "sekiranva Kami hendak

membuat sesuatu permainan," ia berkata, "Maksudnya

adalatr istri."e

24602. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, J-6"1 !)
Ll 't:!i "sekiranya Kami hendak membuat sesuatu

permainan," dia berkata, "Hal itu tidak pantas dan tidak

selayaknya. Lafa^ 6 dalam bahasa Yaman artinya

perempuan."4s

24603. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menoeritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 6't{i J1:'1i
"sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan," ia

berkata, "Lafa^ 6 aa"* sebagian bahasa orang Yaman

artinya perempuan."46

Ibid.
Al Qurttrubi dalam tafsirny t (l I D7 6).

runu eui Hatim dalam tafsirnya $DaAD dan At Qurthubi dalam tafsirnya

0w76).
ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D448) dan Abdunazzaq dalam tafsirnya

(3t22).

'13
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Firman-Ny a, ',1* (L 6L "Jilu Kami menghendaki berbuat

demikian, (tentul ah Kami telah melahtkannya)."

24604. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Muammar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, iril*$ % oy

"Jila Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami

telah melahirannya):' dia berkata, "Maksudnya adalah,

tidaklah Kami melakukannya. "aT

24605. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku daxi Ibnu Jurarj, ia berkata: Mereka berkata,

"Maryam adalah istri-Nya dan Isa adalatr anak-Nya." Allah

lalu berfirman, (L'tli 6-6"5 i "sekiranya Kami hendak

membuat sesucttu oermainan" Maksudnya adalah istri dan

anak. ',8 (L oL 
-ffs (b 'iiiJ "Tentulah Kami

' tnembuatnya dori sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat
' demikian, (tentulah Kami telah melahtlcannya)." Maksudnya

adalatr, dari sisi Kami, dan tidaklah Kami ciptakan surga,

neraka, kematian, kebangkitan, dan p'erhitungan. "48

24606. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuarrya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, :$-iiY
tX - "Tentulah Kami membuatrya dari sisi Kami," ia

berkata, "Maksudnya adalalu dari sisi Kami, dan tidaklah

a7 Ab&nazzaqdalam tafsirnya (3D2).tt Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya$Daa$ dan Mujahid dalam tafsimya (l/408).
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Kami ciptakan surg4 neraka, kematian, kebangkitan, dan

perhitungan."a9

coc

fri,Mt&'#rs4"S
@'oH

" S eb enm'ny a Kan,i- melontarkmt y utg hak kep ada y ang b aal
lalu yanghak iu rnmgfiananlcmtrrya, mal<a dengart settd"

merta y61r.g batil itu, lenya1. Doln l,,ecelalcnonlah bagi l16;lian

diseb abl<m l<alian merr,y if ati ( Nlah dengart sif at' sif at y olng

fidaklayakbogi,Nya)". (Qs. Al Anbiyaa' [2U: 18)

Takwilfiru

@'#(+y.;,,g,tr:;""*,:ixl^r#,#:*,#;{r*r
kepada yang bahl latu yang hak itu menghancurkannya, maka

dengan serta-merta yang batit itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagi

halian disebabhan kalian menyifati [Allah dengan sifat-sifat yang

tidak layak bagi-Nya)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Akan

tetapi, Kami menurunkan kebenaran dari sisi Kuryi, _yaitu Kitabullatr,

dikarenakan kekufuran dan orang-orang kafir' t;i "Lalu yang hak

menghancurkannya." Maksudnya adalah seperti seseorang yang

membinasakan orang lain dengan cara menghantam kepalanya sampai

ke otaknya, dan jika hantarnan [tu mengenai orang yang dihantamnya,

maka ia tidak akan hidup tagi. 3r$ j ti| "Mala dengan serta-merta

yang batil itu lerryop." Maksudnya adalatr, dengan serta-merta ia akan

1e lbid
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binasa dan lenyap. Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

24607. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Muammar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, b5 i tiy
"Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap," dia
berkata, "Maksudnya adalah binasa."So

24608. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id mpnceritakan

kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah, bS i ttp
"Malca dengan serta-merta yang batil itu lenyap," dia

berkata, "Maksudnya adalah lenyap."5l

Demikian penalouilan kami, sesuai dengan penalorilan para

atrli takwil berikut ini:

24609. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

- menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
-t"p4"-tqrry dari Qatadatr, tentang firman Allah, :fr";X S
3r5 3 t:t$ i|;:i ,Mfr $ "srbrnorry, Kami metontarkon
yang hak kcpada yang batil lalu yang hak itu
menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu
lenyap," ia berkata, *Maksud lafazh drJl adalah Al Qur'an,
sedangkao maksud latazcr- J\$ adalah iblis. i t:tp iYI;
fi$'tatu yang hak itu'iinghancurkannya, maka dengan

serta-merta yang batil itu lenyap'. Maksudnya adalatr

lenyap."52

Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (8DU9) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

QV277).
Tidak kami temukan dso ini dinisbatkan kepada Al Qatadah. L*$t Zad Al
Masir(584$.
Tidd( lomi temukan atso im dinisbatkan kepada Al Qatadatr. Lrhat Zad Al
Muir(51344).
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5t

52



Tafsir Ath:Ihrtari

Firman-Nya, $il q Y;fr'$t "Oon kecelakaanlah bagimu

disebablran lcamu menyifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak

bagi-Nya)." Maksudnya adalah, kecelakaanlah bagi kalian karena

kalian menyifati Tutran kalian dengan sifat yang bukan sifat-Nya.

Ada yang mengatakan bahwa Dia menjadikan anak dan istri

serta kebohongan kalian' kepada-Nya. Demikian penalavilan kami,

sesuai dengan penakwilan para atrli talflIyil, seperti yang disebutkan

berikut ini, hanya saja sebagian mereka mengatakan batrwa makna

'lrnmu menyifati'adalah, kamu mendustakan. Adapun ulama lainnya

mengatakan batrwa maknanya adalah, kami berbuat syirik. Perbedaan

dalam pemaknaan lebih disebabkan karena menyifati Allah dengan

memiliki pendamping merupakan suatu kebohongan, dan sama artinya

dengan telah berbtrat syirik, sebab telatr menyifati dengan sifat yang

tidak semestinya. Hal ini ibarat dalam pemaknaan yang lebih bisa

dipahami oleh para pendengar.

Adapun orang yang menyebutkan seperti apa yang. kami

katakan menyebutkan sebagaimana berikut ini:

24610. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman AllalL Vy-;ft'6[
'bj; "Dan kecelalwanlah bagimu disebablan liamu

menyifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bgSi-

Nya)," ia berkat4 "Maksudnya adalatr, kalian dustakan."S3

24611. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, q$;t'65
5j; "Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu

menyifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-

5' Tidak kami temukan atsar ini dari Al Qaadah dalam penafsiran ayat ini. Lihat
tafsir Ibnu Abi Hatim (411362).

-,, i'El
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Nya)," dia berkata" "Maksudnya adah[, kemusyrlkan kalian."
Tentang firman-Nya, {tjr.; q " Kainu menyifati (Alt ah dengan
sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya)," dia berkata,

"Maksudnya adalab kemusyrikan kalian." Adapun ayat,

ilr;3 tg# "Kelak Allah akot mcmbalas meieka
terlndap ketetapan mcreka." Mujahid b€rkata, "Perkataan
mereka yang dusta dalam hal tersebut."s

CCC

{j -i'Q {" l'2K15-{ i i+ {i 6,f6 efri a {, :$
'oi;i5-

oDan l<cpnyamt Nyalah segalo yarrg di lmgit darJ ili hnrri
ilm naloil<at malailcm yang di sisi,Nyo, nsel<a tiada

memffmyai rasa anghth rmt* merryanbah,Nyc dfrrr tiado
(pula) nwrcrlalr:tih." (Qs. Al Anbiyaa' l}lk l9l

Tatrwit lirman - .Auah: {ii+$W5efriO6'fJ
Iti;U-{; "*.1+ ;" lu$15- (Dan kep unyoan-Nyotoh s esata

yang di langit dan di bumi dan maloikat+talaikat yang di sisi-Nya,
mereka tiada mempwqtai rasa angkuh untuk nunyembah-Nya don
tiada [pulal metoso letih)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Bagaimana

mungkin Allah menjadikan seorang istri, sedangkan seluruh kerajaan di
langit dan di bumi, serta para malaikat yang ada disisi-Nya, yang tidak
pernatr berhenti menyembah-Nya dan tidak pernatr bosan menjadi pelayan-

Ny4 adalatr milik'Nya? Seperti kalian ketatrui, seorang bapak tidak
akan menjadikan anak dan istrinya sebagai budak dan hamba bagi

t lbnu Abi Hatim dalam ta8imya(5tt396).
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dirinya, sedangkan semua yang ada di langit dan bumi adalatr hamba

Allah. Lalu, darimana Allatr memiliki istri dan anak? Tidakkah kalian
berpikir atas kedustaan kalian kepada Tuhan kalian?

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil, dan yang berpendapat demikian adalatr:

24612. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr
bin Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, it2i/5-{;
"Dan tiada (pula) rner(Na letih," ia berkata, "Maksudnya
adalah, mereka tidak kembali.u55

24613. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, {;<, -.-its-2.p_ "Dan tiada (pula) merasa letih," dia berkat4
"Maksudnya adalah, mereka tidak pernatr lelah."56

24614. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.5T

24615. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, |ti;5_.1j

l' fUru Abi Hatim dalam tafsimya(S24ag.s Uu.latrid dalam tafsirnya (l/40t,409).t' Ibid
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"Dan tiada (pula) merasa letih," dia berkata' "Maksudnya

adalah, mereka tidak pernatr lelah'"s8

24616. A1 Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurr azTaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

tentang firman Allah, lu;S-{i "Dan tiada (puta) merasa

letih,,, dia berkata "Maksudnya adalah, mereka tidak pernah

lelah."59

24617. Mutrammad bin Abdui A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Muammar, dari Qatada}r, dengan redaksi yang semisalnya.60

24618. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang r,r-* atrit, ii;5-{j "*.& G {u6i5. {
,,Merelw tiada mempunyai rasa anghth untuk menyembah-

. * Nyo dan tiada (puta) merasa letih," ia berkata, "Mereka tidak

pernatr letih dan tidak pemah merasa bosan. Lafazh iiii-'!
,tiada henti-hentinya, maksudnya adalah, mereka tidak

bosan."6l

semuanya bermakna sama, meskipun redaksinya berbeda, ia

berasal dari perkataan mereka, P ;iartityq jika unta tersebut letih

danberdiri 
ooo

Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al Uyun (314/.1)'

AMurrazzaq dalam taftirnya (3D3).

Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al IlW, Q l34l)'
Ibnu Al Janzi dalam 7nd Al Masir (5/34).

5t
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d{rt'i'^l)':tr'ii;@'rffi-J3q)but'tg":-
,/ , ) n)
oJ;*_ t'

uMqela selalubertasbih malam dan siang tiddf,henti.
lwntinya, Apdrnh mqel,a mengantbil hthan.hthsn dari
bumi, ydr.g dapat mmghiduplran (arang.ordrlg mati)?"

(Qs. Al Anbiyaa' l2ll:20.21)

rarrwir rirman |nah: 
'5i1i 

S €t 'biiil-J 3qltt fi S4l-
'q$.'i *-!$'i'21!. lMereki tr-lotu bertasbih malam dan

siang tiada henti-hentinya Apakah mereha mengambil tuhan-tuhan
dari bumi, yang dapat menghidupkan [orang-orong matiJ?)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman: Para

malaikat yang ada di sisi Allah bertasbih kepada-Nya sepanjang

malam dan siang, tiada pernah bosan dan berhenti. Seperti disebutkan

dalam riwayat-riwayat berikut ini :

24619. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyatt
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamid

memberitahukan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Al
Harits, dari bapaknya, bahwa Ibnu Abbas pernah_ bertanya

kgrada $.g'ab tentang firman Allah, J 3qrlb $i i#-
@ '"i;X- "Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada

henti-hentinya. " Serra firman-Ny a, {fi )qf:g ,t4\ 53}4-
fr'oj:'r* "Maka. mereka (malaiiat) yang d{ sisi Tuhanmu

bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang

mereka tidak jemu-jemu." Ia lalu berkata, 'Apakah engkau

pernah lelatr berkedip? Apakatr engkau pernah lelah

bernapas?" Ia menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Demikianlah,
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mereka telatr diberikan ilham untuk bertasbih, seperti hplnya

kalian diberikan ilham untuk berkedip dan bernapas."52

24620. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari

Hassan bin Mukhariq, dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata,

"Aku pernatr bertanya kepada Ka'ab Al Ahbar tentang firman
Auah; @ 'bi;i- { 3qr6 j{t 'o}4 "Meretra setatu

bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya," apakatt

mereka tidak sibuk menunaikan suatu misi atau suatu

pekerjaan? Ia menjawab, "Wahai anak saudaraku,

sesungguhnya tasbih dijadikan untuk mereka seperti

dijadikannya napas untuk kalian. Bukankah kamu makan,

minum, berdiri, duduk, datang, dan pergi sambil bemapas?"

Aku menjawab, "Ya." Ia berkata, "Demikian pula dengan

tasbih yang dijadikan untuk mereka."63

2462L. Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman dan Abu Daud menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Imran Al Qathan menceritakan kepada

kami dari Qatadah, dari Salim bin Abu Al Ja'ad, dari Ma'dan
bin Abu Thalhatr, dari Amr Al Bikkali, dari Abdullah bin
Umar, ia berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi

makhluk menjadi sepuluh bagian; sembilan bagian malaikat

dan satu bagian seluruh makhluk. Dia membagi malaikat
menjadi sepuluh bagran; sembilan bagian malaikat bertugas

bertasbih malam dan siang tanpa henti, sedangkan satu
' bagian malaikat bertugas menyampaikan risalah-Nya. Dia

membagi makhluk menjadi sepuluh bagian; sembilan bagian

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (812449), Al Qurthubi dalam tafsirnya (lll278),
dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (51345).
Ibid

62
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jin dan satu bagian seluruh manusia. Dia membagi manusia

menjadi sepuluh bagian; Ya'juj dan Ma'juj sembilan bagian,

dan seluruh manusia satu bagian."@

24622. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, fi'tq:-
@ 'oi;X-\ 

"q$ 
"Mereka selalu bertasbih malam dan siang

tiada henti-hentirrya," dia berkata, "Sesungguhnya para

malaikat yang ada di sisi Allah Yang Maha Pemurah tidak

membangkang dan tidak bosan menyembah-Nya. Diceritakan

kepada kami batrwa ketika Rasulullah SAW duduk bersama

para satrabatnya, tiba-tiba beliau bersabda, 'Apakah kalian

mendengar opa yang aht dengarT'Mereka menjawab, 'Kami
tidak mendengar sesuatu wahai Rasulullah'. Beliau lalu

bersabda, 'Sungguh, aht mendengar rintihan langit, dan

wajarlah jika ia merintih, karena tidak ada satu tempat

istirahat pun melai.nkan ada malaikat yang suiud ataiberdiri
padanya."65

Firman-Nyu, @ 'uF; i "i*f 
'n4,At'6i7i S "Apatrah

merelra mengambil tuhan+uhan dari bumi, yang dapat menghidupkan

(orang-orang mati)?" Maksudnya adalah, apakah orang-orang

musyrik itu mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang mereka anggap

dapat menghidupkan orang-orang mati? Maksud lafail ;1 uAa.n

Al Hakim dalam Mustadrak (41490), dengan sedikit perbedaan, ia berkata'
*Shahih isnad-ny4 tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Telatt

disepakati oleh A&-Dztrabi."
Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sedikit perbedaan redaksi dalam tafsirnya

Qn}), Al Qurthubi dalam tafsirnya (l7ll3),Ibnu Hajar sebagian darinya dalam

Fath Al Bari (l3ll}7),dan Mubarkafuri dalarn Tuhfah Al Ahu'adzi (6/351).

Al Baz,zar dalam musnadnya dengan redalcsi yang sama (81177), Ath-Thabrani
dalam Al Kabir (3D01), dan Abu Syaikh dalam Al Adhanah (31987).

'semuanya menyebutkan batrwa Al Qatadah meriwayatkannya dari Shafivan bin
Muharraz, dari Hakim binHizam, sec,arumafu
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tuhan-tuhan. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah tuhan-tuhan yang

mereka sembah ini dapat membangkitkan orang-orang yang mati?" Ia

melanjutkan: Menghidupkan orang-orang yang mati dan menciptakan

kembali makhluk, karena sesurgguhnya Allah-lah yang mampu

menghidupkan dan mematikan. Seperti dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

24623. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 6JH'.

"Yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?" ia berkata,

"Lafazh iifi-: Artinya menghidupkan. " 
66

24624. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

. tentang rr-* A[;, lu$; l "8t n'e$t 'f,iAi S
"Apalcah mereka mengambil tuhanluhan dari bumi, yang

dapat menghidupkan (orang-orang mati)?" dia berkata,

"Maksudnya adalah, adakah salatr satu dari tuhan-tuhan

mereka yang dapat menghidupkan orang-orang.y--a.ng telah

mati?" Dia lalu membacakan firman Allah, 'i {.Li- J S
ilft 'rL$ 

"Katalcanlah, 'siapakah yong me,mberi rezeki

kepadamu dari langit dan bumi'." Hingga firman-Ny^, K 6
<r;K,, 35 "Mengapa lramu (berbuat demikian)?

Bagaimanakah lcamu mengambil lceputusan?" (Qs. Yuunus

[10]:31'35)67
ooo

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D449), tidak kami temukan ia dalam tafsir
Mujahid.
As-Suyuthi dalanAd-Dur Al Mantsur (51621).

6
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6 ,i5,; ;'i,'rr#V"fi {ifr

@'ril*
"sekirutya ada dilffigit dfrrl diblunrri athan'athan selain
Nlah, tcntulah l<edumrya iat alah ntsakbinasa. MdIa

Malw Suci Nlah ycritg mempu:nyai Arsy dmipada apa yang
merel<a sifatl,an." (Qs. Al Anbiyaa' 121):22)

ralrnvil firman Allah: ; fi ttSV:SX JyfA, -Vt''"(: i
@'rj';*& i$'fsrhiranya ala di langit dan di bumi tuhafi-tuhan

selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa Maha Maha

Suci Allah yang mempunyai Arsy daripada apa yang mereka

sifathan)

Maksud ayat di atas adalatr, Allatl Ta'ala berfirman: Sekiranya di

langit dan di bumi ada tuhan-tuhan yang patut disembatr selaiir Allalt

Pencipta segala sesuatu, yang ultrhiyatr dan ibadah tidak diperbolehkan

kecuali bagi'Nya, $fi "Tentulah keduanya itu telah rusak binasa."

Maksudnya" kedua penduduk langt dan bumi pasti rusak.

'bj;- ,5 i5 :; {t '"{# "Matra Maha suci Aitah vang
mernpunyai Arsy daripada apa yang mereka sifatkan." Maksudnya

adalatr, ke-Matra Suci-an hanya milik Allah, dari dusta mereka yang

musyrik kepada-Nya. Seperti disebutkan dalam riwayat berikut ini:

24625. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dalQatadah, tentan|firman Allatr, -q-'"(:i

@'";,;-&i5',;$'$l5fifi |fi*y.tl;"sekirfiivaada
di langrt dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah

lrcduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang

mempunyai Arsy daripada apa yang mereka sifatlan," ia

$y'Ar-+.'tg I
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berkata, "A1lah menyucikan Dzat-Nya sendiri ketika Dia
didustakan.'68

ooe

6!4;fi{*(5M{
"Dia tidak ditaruya tentang a1a yang dipuknt Nya dart

mqelcalah yarug o,l<or. dituryai."
(Qs. Al Anbiyaa' l2ll:23)

rararil firman Allah: @aftA;6fi"-t5'S;i{ @i,a
tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang
akan ditanyai)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Tidak
seorang pun yang berhak bertanya kepada Tuhan Yang memiliki Arsy
atas perbuatan-Nya kepada para makhluk-Nya, baik yang berkenaan

dengan kehidupan, kematian, kemuliaan, kehinaan, maupun

sebagainya, karena mereka adalah makhluk dan para hamba-Nya.

Semua berada di bawah kerajaan dan kekuasaan-Nya, yang segala

hukum adalah hukum-Nya dan segala keputusan adalah keputusan-
Nya. Tidak adayang lebih tinggi dari Dia lalu boleh bertanya kepada-
Nya, "Mengapa Engkau lakukan ini? Mengapa tidak Engkau lakukan
yang ini?" 6Wfi " Mereknlah yang akan ditanyai"

Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hamba-
Nya, yang akan ditanyai perbuatannya dan akan diperhitungkan semua

amalnya. Dialah yang akan bertanya kepada mereka dan menghisab

6E Ibnu Abi Hatirn dalam tafsirnya (812449) dengan redaksi yang lebih panjang
darinya.



Tahtr Arjr,Thrtan

mereka, karena Dia penguasa mereka, dan tentu saja mereka dibawah

kekuasaan-Nya.

Demikian penalorilan kami, seswd dengan penalsvilan para

ahli takwil berikut ini:

24626. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, (' l;ii
@ aH fi fiir "Dia tidak ditanva tentang apa vang

itperbuat'Ny'a dan merelralah yang apan ditanyai," dia

berkata, "Dia tidak boleh ditanya atas perbuatan-Nya

terhadap para hamba-Nyq dan merekalah yang akan ditanya

tentang amal PerbuatannYa. "5e

24627. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 6 'Siri
@ afr fi fii, "Dia tidak ditanva tentang dw vang

diperbuat-Nyi dan merekalah yang akan ditanyai," ia

berkata ..Tutran Yang Matra Pencipta tidak boleh ditanya

tentang ketetapan-Nya atas para makhluk-Nyu, dan justru Dia

yang akan bertanya kepada para makhluk-Nya tentang amal

perbuatan mereka."To

24628. Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

mendengar Abu Muadz berl<ata: Ubaid memberitahukan

kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkata tentang firman Allah, @ aHiS '{,rr$ 'S;i{
"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat'Nya dan

merelralah yang akan ditanyai," ia berkata "Tuhan Yang

As-Suyuthi dalam Ad'hn Al Mantsur (5 I 622).

Al Mawardi dalam A*Nut',,t wa Al tJyn Qaa\ dan Al Qurthubi dalart

tafsirnya (ll279).

6)

m
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Maha Pencipta tidak boleh ditanya tentang ketetapan-Nya

atas para makhluk-Nya, dan justru seluruh makhluk akan

ditanya oleh-Nya tentang amal perbuatan mereka."Tl

o@@

f'r;'d i, f, 66'Kii'G'c S, 
-'A; 

=*;, u bffi ;
t;"; {t';tt'rA:;{ iK i S $ ;

"Apal<frh merelra mengmnbil athan athan selain Nya?
Katakanlah,'Unjukl<mtlah ludial:,rn'lu! (N Qtll-' arr) ini

adalah p uingatan b agi or ang. or dng y drrg b q samalcu, dmt
puingdtnnbagiorang.otdngyarrgsebelurril<u'.Sebenmnya
kebanyal<an mer:el<a tiadfl mengetalwi yanghakr l<mena iat

ryuelaberpaling." (Qs. Al Anbiyaa' l2L7:24)

; "rarcwl 
rfu_man A.uah; ,:i"#i'rj,6.5.:91 "i, y'fiGf S

@';,ii. r{t'g'oA:;{ iK( s'&i i f:; t{-; }) (Apakan
mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah,
t'Unjukkanlah hujjahmu! [Al Qur'anJ ini adalah peringatan bagi
orang-otang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang
yang sebelumku." Sebenarnya kebanyahan mereka tiada
mengetahui yang hak, harena itu mereka berpaling)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Apakah
orang-orang musyrik itu menjadikan tutran-tuhan selain Allah yang
bisa memberikan manfaat dan bahaya, dapat menciptakan,
menghidupkan, dan mematikan? Katakan kepada mereka, wahai
Muhammad,"!F{ni$G*Uriutrlcantahhuiiahmul"Maksudnyaadalah
bukti kalian. Tunjukkanlah bukti dan argumentasi kebenaran kalian

7t As-suyuthi dalamAd-Dur AI Mantsur (5/622).
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jika kalian mengaku benar dalam perkataan kalian. Seperti disebutkan

dalam riwayat berikut ini:

24629. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

k |ad, kami dari Qatadah, tentang finnan Allah, 'tj'C S'

f-iri "Katakanlah, 'Uniuklwnlah hujiahmu'!" Dia berkata
..Maksudnya adalatr, tunjtrkkan btrkti atas perkataan kalian."12

Firman-Ny u, $ i ft',i i, fr(:i'"1At Qr:'*/ ini adatah

peringatan bagi oraig-orang yang bersamaht." Maksudnya adalah,

apa yang aku bawa dari sisi Allah kepada kalian berupa Al Qur'an ini

4 ; fi "Adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamalan."

Maksudnya, berita bagi orang-orang yang bersamaku, tentang pahala

yang akan mereka peroleh atas keimanan dan ketaatan mereka kepada

Allah, serta tentang siksa yang akan ditimpakan Allah kepada mereka

karena kemaksiatan dan kekufuran mereka kepada-Nya.

Firman-Nya, A ; T'$ "oon peringatan bagi orari!'orang

yang sebelurmht." Maksudnya adalah, berita tentang orang-orang

terdahulu, atas perlakuan Allah kepada mereka di dunia dan di akhirat

kelak.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil, dan yang berpendapat demikian menyebutkan:

24630. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kgpadakqmi dari Qatadah, tentang firmanAllah, ,i r;f>fS'
& ;. t'rj "1lt Qur'an) ini adalah peringatan bagi orang-

orang yang bersannalan, dan peringatan bagi orang'orang

yang sebelumlcu," dia berkata, "Al Qur'an berisi tentang halal

dan haram ,# ;. f'y'Dan peringatan bagi orang-orang

2 As-Suyuthi dalam Ad-Dar Al Mantsttr (51623) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(l/ls5).
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yang sebelumht'. Maksudnya adalah berita amal perbuatan

umat-trmat terdattulu, dan apa yang dilakukan Allatt terhadap

mereka."73

24631. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kanri, ia berkata: Heiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, tentang firman Allah, ,i,;$'rfS
"(Al Qur'an) ini adalah peringatan bagi orang'orang yang

bersamalat," dia berkata, "Maksudnya adalatr pembicaraan

tentang orang-orang yang bersamaku, dan pembicaraan

tentang orang-orang terdahulu. "Ta

Finnan-Ny ^, 
'S 64;{ frifi $ "sebenarnya lcebanyakan

merelra tiada mengetahui yang hak" Maksudnya adalah, orang-orang

musyrik tidak mengetahui kebenaran perkataan dan perbuatan mereka.

'r;"; 
1{3 "Korrna itu merelca berpaling" dari kebenaran lantaran

kebodohan dan sedikitnya pemahaman mereka atas hal tersebut. Oleh

karena itu, mereka berpaling dari kebenaran tersebut.

'Qatadatr mengatakan seperti berikut ini:

24632. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada karrri dari Qatadah, tentang firman Aliah, { fi}<i S
'o;"/ 

f{r'giS lr$l"sebenarnva kebanvakan mereka tiada

mengetahui yang hah karena itu merelca berpaling," dia

berkata, "Maksudnya adalah, mereka berpaling dari

Kitabullah."Ts'

cco

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (31M3).
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al USrun (31443) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (51346).
As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (51624).

73

74

75
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"t 1'ig iy'J rt *yrr}' $;fi eA# ora;5YS

,,DanKarri tidflk mmguttts seorar.g ras"ul pun sebelum

l<;;naumelainkmtKamiwalryul<a1,l<epadatya,'Bahwasg,rryd
finak ada athan (yanghak) melainl'fitJ Alil, rnal<n

ser$ahlah oleltmu selloilian' dl<frrJ AI(11""

(Qs. A[ Anbiyaa' lZlh 25)

rarrwil rirman Allah: $?;,Jt)i: eA;i uAl\U3
@ piiff 6 $y'ny{ *1 @an Kimi tidah mengutus seorang rasul

,"" sebelum hamu melainkan Kami wahyuhan kepadanya,

,,Bahwasanya tidah ada tuhan lyang hahJ melainkan Aku, maka

sembahlah olehmu sehalian akan Aku")

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'alaberfirman: l*'fU:
"Dan Kami tidak mengttus," wahai Muhammad. Ayroe"sdbelum
lcamu," seorang rasul pun kepada suatu kaum' IlC;\*Melainkan
Kami wahyulran kcpadanya," bahwa tidak ada tuhan yang lmk untuk

disembatr di langit dan di bumi melainkan Aku' p:3IIi "Mako

sembahlah olehmu sekalian akan Aht." Maksudnya, memumikan

ibadatr hanya untuk-Ku dan meng-Esa-kan ketuhanan hanya untuk-

Ku.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

mufsasir dalam riwayat berikut ini:

24633. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, lgntang firman AUah,,z tllilTlj
@ ."'a,5U6 {t ny{ ifi +-u-},1,1i 44$ "Don

Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum lcamu

. | ),17
oJJ-9tg
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melainlran Kami wahrykan kcpadanya, 'Bahwasarrya tidak

ada tuhan (yang hak) melainlcan Aht; maka sembahlah

olehmu sekalian akan Aht'." Ia berkata, "Maksudnya adalah,

dengannya Aku mengutus paxa rasul dengan ikhlas dan

tauhid, dan tidak akan diterima -Abu Ja'far berkata:

Menurutku ia mengatakan- suatu arnal perbuatan sebelum

mereka mengucapkannya dan menga}uinya. Syariat itu

bermacam-macam, dalam Taurat ada syariat, dalam Injil ada

syariat, dan dalam Al Qur'an ada syariat, halal dan haram. Ini

semua menyangkut keikhlasan ibadatl kepada Allah dan

memurnikan tauhid untuk-Nya."76

ccc

@ ai9 o,Q i; i'g"irs'u*li'r,3i $'6s

@ <,j;--Afri.i=u.fr#-r
"Darrmrl-iel<abql<at+'TulwrtYangMaltf, Perrnuahtelah

mengarrtil fuwmPunyai) mtak'.Mahr Suci Allah.
Sebenamy a (nalailat nalaiknt itu), adalah lwnnrtba'h.atrta

iang diniyl'llialwn, mgz:el<o itu fidak rnendalrului'Nya dmgmt
perlataandanmselamenguidl&nperintah.pe{w.tdh'

Nya." (Qs. Al Anbiyaa' [2U z 26'27)

Talrwil rirman Allah:'"\+ S fuifi;t'of1i t ?rilg:
@ 6F. -;\ii +;;ru x;;.v @ 6i;3 @an mcreka

berkata, "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil

[mempanyaiJ analc" Maha Suci Allah. Sebenarnya [malaikat-

76 As-suyuthi dalam ad-Dur Al Mantsur (51624) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
MasirQl3T2).
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malaikat ituJ, adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu

tidak mendahului-Nya dengan petkataan dan mereka mengeriakan

p e r in t a h-p erint ah -NY a)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: orang-

orang yang kafir kepada tutran mereka berkata, "Tuhan Yang Maha

Pemuratr telah mengambil anak dari malaikat-Nya." Oleh karena itu,

Allah Yang Maha Suci dan Tinggi berfirman mengagungkan Dzat-

Nya dari perkataan mereka, serta membebaskan diri dari apa yang

telah mereka sifatkan kepada ke-Maha Suci-an-Nya' Dia berfirman

untuk menyucikan Dzat-Nya, "Apa yang telah mereka sifatkan itu. S
6iR'rCg' S eb enarrry a (mal aipat'mal aipat itu), adal ah hamb a-

no*Oi yong dimulialcan' ." Maksudnya, tidaklah malaikat-malaikat itu

seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir dari golongan

manusia, akan tetapi mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan,

yakni yang telah Allah muliakan. Seperti disebutkan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

24634. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

i.tr"U" nr-, dari Qata@h, te{l,nq firman Allah, ':'!ii}li:

@ .4i;3"\+ S i4($'#3i "Dan meretra bertcata'

,TuhanYangMahaPemurahtelahmengambil(mempunyai)

anak,. Maha suci Atlah. seberwrnya ftnalaikat-malaikat itu),

adalah hamba-hamba yang dimuliakan'" Dia berkata,
..orang-orang Yatrudi berkata,'sesungguhnya Allah pernatr

berhubungan baik dengan jin, dan di antara mereka menjadi

golongan malaikat'. Allah lalu mendustakan perkataan

mereka dan membantah, 6i;3 34 $ 'sebenar"ya

(malailwt'malailat itu), adalah hamba'hamba yang

dimuliakan,. Para malaikat tidaklah seperti yang mereka

, r'il|
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tuduhkan, akan tetapi mereka adalatr hanrba-hamba Allah
yang dimuliakan urhrk menyembah-Nya."77

24635. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
. berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Muammar, dari Qatadatr.Ts Al Hasan menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdunazaq mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Muamqrar mengabarkan kepada kami dari Qatadah,
tentang ayat, 63 lj$i':Ji ij6u "Dan merekn berkata,
'Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai)

anak'." Ia berkata, "Orang-orang Yahudi dan sekelompok

manusia berkata, 'Sesungguhnya Allah telatr mengadakan

hubungan baik melalui perkawinan dengan jin, makq para

malaikat berasal dari jin!' Allah Ta'ala lalu berfirmarr, il,,*i)
6iS3'21+ J;'Maha Suci Altah. Sebenarnya (malailcat-

malailcat itu), adalah hamba-hamba yang dimulialan'.
Hingga firman-Nya, 'oj i" .r# 'd i; 'Dan rneretra itu

' .selalu berhati-hati karena tahtt kepada-ilyo'.""

Firman-Ny^, ,l;:$i;#{ "Merelw itu tidak mendahului-
Nya dengan perkataan."

Abu Ja'far berkata: Bacaan rafa' pada firman-Nya, 
"Q6;R "Hamba-hqmba yang dimuliakan" Maksud Allah Yang

Maha Suci dan Tinggi berfirman, "Mereka tidak berbicara kecuali atas

perintatr Tuhan mereka, dan tidak pula melakukan sesuatu kecuali
dengan izin-Nya."

24636. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, :;#-J

Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (ED449).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3 D3).
Ibid.

n
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J. fr, "Mereka itu tidok mendahului'Nya dengan

put*tion," ia berkat4 "Maksudnya adalah, Allah memuji

3: '; -r,{1, 
jr'. 'Dan mereka mengerjalran

'n & si A$Y <-,;ti'-S;* W A$ 6.ti &
,Nlah mangetaluti segala sesuaht yarrg dihadapart msrell@

(malail<at) don y*S iiA"tat *tg mneka, dmr mqekn tiadq' 
mqrtqi sy61fo1t nrelainl<ortl<epada ora:ng yarJg diridhai

Nldh, d* i*"la iU selalu bqhaa.hoti l<mena talcut

l<epada-Nya." (Qs. Al Anbiyaa' l}Llz 28)

rakwil lirman Allah: $y r ii{tJ;&YJ A$'6.C"#
@'"tt l, -rr;;i it #. i A@ilah meigetahui sesata sesuatu

yins dih1dapan meieka [malaihatJ dan yang di bela*ang mereka,

dan mereha tiada memberi syafaat melninhan kepada orang yang

diridhai Altah, dan meteka itu selalu berhati-hati harena takut

kepada-Nya)

Allah Ta'ala berfirman: Allah mengetahui apa yang ada

dihadapan merek4 walaupun belum disampaikan kepl{a-Nya, baik

yang mereka katakan maupun yang mereka kerjakan' '* t$ "Dan

yang di belalcang merek*." Maksudnya adalalu pada masa-masia yang

telatr lalu, walaupun jaraknya telatr bertatrun-tatrur. Mereka berkata,

"Semua itu terhitqng untuk mereka dan atas mereka' serta tidak ada

sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya."

;tj l'i 4r,L

m As-suyuthi Mlam Ad-Du Al Mantsar (51624).
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Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan pala

ahli takwil, dan yang menyebutkan demikian adatah:

24637. Muhammad bin Saad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadalu, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadakrl dari bapakrrya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

auan, '&6 fo{ 
"$.(, 

# "Allah mengetahui segala

sesuatu yo"g dk;rkpon mireka (malaikat) dan yang di

belatrang mereka,,, dia berkata "Maksudnya adalatr, Allah

mengetatrui apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka

tinggalkan."8l

Firman-Nya, $ii d I -<iJ\ {j "Don mereka tiada

memberi syafaat melainkan kepado orang yang diridhai Allah."

Maksudnya adalah, para malaikat tersebut tidak dapat memberikan

syafaat dan pertolongan kecuali bagi orang yang diridhai Allalt.

" Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takuril, dan yang berpendapat demikian adalah:

24638. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyafi

bin shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thathah, dari Ibnu Abbas, ten-tang firman Allah, <'f i'1'
#i d$y"Do, merepa tiada memberi syafaat melainlwn

lrepadi orong yang diridhai Allah," dia berkata, "Orang-

orang yang diridhai Allah adalah orang-orang lang memiliki

syatradat bahwa tidak ada tuhan selain Allah'"82

24639. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

tt Al qurthubi dalam tafsirnya (l1/281)'
t2 lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya$DaaD.



24641.

TatshAch-T'habari.

24640.

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 7i
$i A Sy 6iiri- "Don mereka tiada memberi svafaat

melainlran kcpada orang yang diridhai Allah," dia berkata,

"Maksudnya adalah, kecuali bagi orang yang diridhai

Allah."83

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.sa

Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 6;rft-{i
#3 i+fy"Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan

lcepada orang yang diridhai Allah," ia berkata, "Maksudnya

adalah pada Hari Kiamat. 1,j i" 4i,L G fi'Dan mereka

itu selalu berhati-tati karena tatatt kcpada'Nyr'.""

24642. Al Hasan bin Yafiya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr,

tentang firman Allah, 6,fi'" {i "Dan mereka tiada

memberi syafaat," ia berkata, "Maksudnya adalatr pada Hari

Kiamat."86

Mujahid dalanr tafsirnya (l/a09) dan Al Qurttrubi dalam tafsimya(llDBl).
Ibid.
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (314y',3).

Abdurrazzaq dalam tafsirny a (3 D3).

83
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24643. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Muammar, dari Qatadah, dengan redaksi yang semisalnya.sT

Firman-Nya, 'oj fi 4# 'i .fi "Dan mereka itu selalu

berhati-hati lrarena tahtt kepada-Nya." Maksudnya adalatr, mereka

takut kepada Allatr dan selalu berhati-hati dengan hukuman yang akan

menimpa mereka. 1t;A4i! "selalu berhati-harf." Maksundya adalah

dari berbuat maksiat dan menyelisihi perintah serta larangan-Nya.

coc

AtKt-3i+**,ati,-at,i KY-tl'ri, $c;i' *
@a4dJi6*

"Dmrbmangsiapa di antara muela, murgatal<mt,

'Sesnnggutmya dku dalah t tl:u;rr. selain dmipada Allah',
nml,a orang ittt Kanl,i, bqi balasdn ilmgan l ahanarn,

demikian Kami merrbqil<mt petnbalasan lnprda orarJg'
otdng zhalim." (Qs. Al Anbiyaa' l}Llz 291

Takwil liman -Atlah: A$.r;" i\i:i:i SL- ri5 *
@646i6# 44K'-A+*-f @an torirsiiipo di antara

mereka, mengatakan, "sesangguhnya aku adalah tuhan selain

daripada Allah", maha orang itu Kami bert babsan dengan

Jahanam, demikian Kami memberihan pembalasan kepada otang'
orang zhaliml

Maksud firman di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman,

'lBarangsiapa di antara para malaikat ada yang berkata" "4.;)

n lbid
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'sesungguhnya aht adalah tuhan' selain Allah. $tit'Aoru orang itu',

yang mengatakart hal itu, 'r3Qr'-re'Kami beri balasan dengan

Jahanam'." Maksudnya, ia akan Kami beri balasan Neraka Jatranam

atas perkataannya tersebut.

Firman-Ny u 64,iet"i AyK"otmikian Kami memberikan

pembalasan kcpada orang-orang zhalim." Maksudnya adalah,

sebagaimana Kami memberikan balasan kepada malaikat yang

mengatakan demikian; aku adalatr Tuhan selain Allah, dengan Neraka

Jahanam,. maka demikian pula Kami memberikan balasan kepada

setiap orang yang zhalim terhadap dirinya dengan mengingkari Allah
dan menyembatr selain-Nya.

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini
adalah iblis. Kami mengatakan itu karena tidak ada malaikat yang

berkata, "Sesungguhnya aku adalah tuhan selain Allah." Dan yang

berpendapat demikian adalah:

24644. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 'fL 16- fi
"Dan barangsiapa di antara merelca, mengatakan," dia

berkata: Ibnu Juraij berkata, "Siapa dari malaikat yang

berkata, 'Sesungguhnya aku adalah tuhan selain Allah'.
Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali iblis, ia
menyeru agar dirinya disembatr, maka turunlah ayat ini
berkenaan dengan iblis."88

24645. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 'A jf-;n
@ ArISri6i44K',3i; r"f ,rtfi.a; i"1y.21"non
barangsiapa di antara mereka, mengatalcan,'Sesungguhnya

88 Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (51347).
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aht adalah tuhan selain daripada Allah', maka orang itu

Kami beri balasan dengan Jahanam,' demikian Kami

memberikan pembalasan kepada orang-orang zhalim," ia
berkata, " Ayatini diturunkan khusus berkenaan dengan iblis,

' si musuh Allah, karena ucapannya. Allah melaknatnya dan

menjadikannya maktrlgk yang terkutuk. Allah lalu berfirman,

6r$gi "ii 44K',1A ,-f 4fr 'M,a orans itu Kami

beri balasan dengan Jalranam, demikian Kami memberikan

pembalasan kepada orang-orang zhalim'. " 
8e

24646. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

I\-4uammar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 'A 
"fi ;ite+*-f dtfi -r;'n"ny4l"Danbarangsia)a-diantara

mereka, mengatakan, 'sesungguhnya aht adalah tuhan selain

' daripada Allah', maka orang itu Kami beri balasan dengan

Jahanam," dia berkata, "Ini khusus berkenaan dengan
-,- iblis."eo

cco

\aff{; 6u6"i6eE5t';\ We$t;ii
'o;;j-{fi '6 n3'g trs afiiii:

"Dclrt dpalah orcmg-ordrrg yarJgkf,fw ddak mengetalrui
bahw asany a langit dfrrl bumi iat l<efuMnyd dnlwlu adnloh

suatu yarlg pddu, kerwdianKmni pisahlcnn (mtarct

lcednanya. Dart ilmi air Kani iadil<ilrJ segala se$utttt yottg
hidup. Mo.kr- mmgopakah msela tiado iugabcrimor*"

(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 30)

tll_2
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90
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (82a50).
Ibid
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'XIYXVti?,#&'{ff:!i*rorang-otang yang kaJir tidah mengetahui bahwosanya langit dan

bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami
pisahkan antara keduanya Dan dari air Kami iadikan segala

sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada iuga
beriman?)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman: Apakatr

orang-orang yang kafir kepada Allah tidak mengetatrui bahwa langit

dan bumi datrulunya adalah sesuatu yang padu, tidak ada lubang di
antara keduanya, akan tetapi saling menempel, kemudian Kami
pisalrkan antara keduanya?

Dikatakan, 6At'tt$',$ yaknimerapatkannya. Dari sini orang

Arab menyebut perempuan yang rrrpat fmii-nya dengan istilatr rtif.
Bentuk tunggalnya adaldh ifltrpailanat ia sifat bagi langit dan bumi,

dan terletak sesudatr lafazh gU, karena ia mashdar, sep€rti i:i
.l+,i t/,i )'i:tt.

Firman-Nya, i$ffi 'Kemudian kami pisahkan antara

keduanya'. Maksudnya adalatr, kami belatr keduanya dan kami

renggangkan keduanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari

berpadunya langit dan bumi, dan proses pemisahan antara keduany4

dengan apa keduanya dipisatrkan? Sebagian berpendapat bahwa

datrulu langit dan bumi saling menempel, lalu Allah memisahkan

keduanya dengan udara. Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

24647. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami dari AIi bin Abi
Thalhah, dari I!ry Abbas, tentang firman Allah, '"ii ; iJ
GJ 6tL $i'iti ,7!i3.lt|i $j{"oon apatrah or(ms-orans
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yaryg kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu

kcduanya dahulu adalah suatu yang pctdu," dia berkata,

"Maksudnya adalatr, keduanya saling menempel."el

24648. Muhammad bin Saad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman' efian, 14ffi GJ 6L.rtfi ejlllt J W'r$,i iJ
"Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui

balwasanya langit dan bumi itu, kcduanya dahulu adalah
' suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara

kcduanya," dia berkata" "Maksudnya adalatr, keduanya saling

menempel, lalu langit diangkat dan bumi diturunkan."e2

24649. Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku
mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

-.Adh-Dhahhak berkata te-ntang firman Allah, 'Vf e$i i iJ
': i(t"i 6i, 6U 6rf5 ,>5t5 ';j "Do, apatrah oiong-

orang yong kafir ttdak mengetahui bahwasanya langit dan

bumi itu lceduanya dahulu adalah suatuyang padu, kpmudian

Kami pisahkan antara kcduanya," ia berkata: Ibnu Abbas

berkata, "Keduanya saling menempel, lalu Allah memisahkan

keduanya."93

24650. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 'rli i i4

As-suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsw (51625), tidak dinisbatkan kecuali kepada

Ibnu Jarir, dan AI Mawardi dalan An-Nukat wa Al tlytn (31444).

As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (5/625), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa
Al Uyn QAa41, dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (5/348).
Lihat dua atsar,yanglalu dari Ibnu Abbas.

9l
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14ffi GJ 6tL 6.fV ,tirJJr 'iJ gj{'oan apatah

orang-orang yang kafir tidak mengetahui balruasartya langit
dan bumi rtu kc&tanya dahulu adalah suatu yang padu,

lremudian Kami pisahlcan antara keduanya," dia berkata, "Al
Hasan dan Qatadah berkata" "Dahulu keduanya adalah Padu,

Ialu Allah memisatrkan antara keduanya dengan udara."e4

Para ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah,

dahulu langit adalah padu dalam satu lapis, lalu Altah memisahkannya

menjadi tujuh lapis langit. Demikian juga bumi, datrulunya adalah

padu dalam satu lapis, lalu Allatr memisatrkannya menjadi tujuh lapis

bumi. Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

24651. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, (rit

lAfrfr "Adalah suatu yang padu, kcmudian Kami pisahkan

antara keduanya," dia berkata, "Maksudnya adalatr, Allatl
memisahkan dari bumi enam bumi yang lainnya, dan jadilah

tujuh lapis bumi dengannya, sertia memisatrkan dari langit

enam langit yang lainnya, dan jadilatr tujuh lapis langit

dengannya. Setelatr itu, tidaklah langit dan bumi bersatu

padu."9s

24652. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Muammar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman

s lbnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (5/348).
et Muiahid dalam tafsirnya (11409), Abu Syaikh dalam Al Adhamah (311026), Al

Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31444), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (51348).
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Altah, 14ffi 65 "Suatu yang padu, kemud.ian Kami

pisahkan antara kcduanya," dia berkata, "Maksudnya adalah,

Allah memisahkannya menjadi tujuh langit, sebagiannya di

atas sebagian yang lain, dan memisahkan menjadi tujuh

bumi, sebagiannya di bawatr sebagian yang lain."e6

24653. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, sama seperti hadits

Muhammad bin Amr dari Abu Ashim.eT

24654. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Yazid memberitatrukan kepada kami

dari Ismail, ia berkata: Aku. pernah bertanya kepada Abu

shalih tentang firman Allah, T4fr; 6rJ CIL "Keduanya

dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan

antara keduanya," dia berkata, "Maksudnya adalah, dahulu

kala, bumi bersattr padu, dan langit juga bersatu padu. Allatl
"*lalu memisahkan dari satu langrt menjadi tujuh langit, dan

dari satu bumi menjadi tujuh bumi."e8

24655. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: A{nr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, ia berkata, "Dahulu kala, langit

adalah satu kesatuan, kemudian Allah memisatrkannya dan

menjadikannya tujuh langit dalam dua hari, yaitu hari Kamis

dan Jum'at. Disebut hari Jum'at karena pada hari itu
dikumpulkan penciptaan langit dan bumi. Itulah makna

firman Altah, ,6 ii ;, ,i*v +1txti 
"#'Yans 

telah

Abdurrazzaq dalam tafsrinya (3D3), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al UWn

Gl+n41, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5134E).

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31444) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (5/34t).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8D450) dan Abu Syaikh dalam Al Adhanah
(3n02s).
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menciptakan langit dan bumi dalam enam masa'.-(Qt. 4l
A'raaf lT: 5a) Serta berfirrnan, gf$t ,i T 

6'"5i i iJ
Tlfr; 6i: 6'4 g;'i6 'Keduanya dahutu adatah suatu

yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya'."ee

Sebagian ulama berpendapat batrwa maksudnya adalah, dahulu

langit bersatu padu tidak menunrnkan hujan. Bumi juga demikian,

bersatu padu tidak menumbuhkan tumbuhan. Allatr lalu memisatrkan

langit, sehingga dapat menurunkan hujan, dan memisahkan bumi

sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian

maknanya, dan yang berpendapat demikian adalah:

24656. Hanad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah,

tentang firman Ritah, /j.i$ .>5t:-!' "6 v{'r$ i ii
( i('l:i (r;i 6U "Dan apakah orang-orang yang kafir

tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu leduanya

dahulu adalah suatu yang padu, lcemudian Karni ptsahkan

antara kcduanya," dia berkata, "Maksudnya adalatr, dahulu

keduanya bersatu padu, tidak ada sesuatu pun yang keluar

darinya. Allah lalu memisahkan langit, sehingga menurunkan

hujan. Juga memisatrkan bumi, sehingga menumbuhkan

tumbuh-tumbuhan. Itulah makna firman Allah, @ tli*('-r$|
@ al,inf iXY 'Demi langit yang mengandung huian, dan

bumi yang mempunyai tumbuh'tumbuhan'." (Qs. Ath-

Thaariq [36]: I 1-12)1oo

24657. Al Husein bin Ali As-Sudi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Fudhail bin

Marzuq, dari Athiyatr, tentang firman Allah, W'"$i i it
TQfr; 6it 6t4 j"t&{(t *E$t 

'-,5 
"Drn apa*ah orans-

orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan

ee lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/348).
r00 Al qurthubi dalam tafsimya (lll284).
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bumi itu keduanya dahulu adalah suatuyang padu, kemudian

Kami pisahkan antara kcduanya," dia berkat4 "Maksudnya

adalatr, dahulu langit bersatu padu, tidak menurunkan hujan,

dan bumi juga bersatu padu tidak menumbutrkan tumbuh-

tumbuhan. Allah lalu memisahkan langrt dengan hujan dan

memisahkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, serta

menjadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Lalu,

apakatr mereka tetap tidak beriman?"I0l

24658. Yunus menceritakan kepadalar, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tgntang__finTan Allatr, ft'i'; ,?gt '-6 W'rii i iJ-l4g)i (i3 614 " Dan apakah orang-orang yang kafir
tidak mengetahui bahwasanyo langit dan bumi itu kcduanya

dahulu adalah suatu yang padu, kcmudian Kami pisahkan

antara keduanya," dia berkata, "Maksudnya adalah, datrulu

langit bersatu padu tidak menunurkan hujan, dan bumi juga

" ..bersatu padu tidak menunbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah
lalu memisahkan keduanya, maka Allah menurunkan hujan

langit dan membelatr bumi lalu mengeluarkan tumbuh-

tumbnhannga. A[ah berfirman, ,i) 'g;tXl LGfrIAg,rt
'o;;i {fr ; 'Kemudian Kami pisahkan antara kcduanya.

Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka

mengapakah.merela tiada juga beriman' ?"r02

Selagan ulama berpendapat batrwa alasan Allah Ta'ala

&rfirlman,:l4g{r " Ke mudian Kami pi s ahkan ant ar a ke duanty a," adalatl

karena datrulu, malam ada sebelum siang, lalu Dia memisahkan siang.

Demikian makunya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

24659. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-

ror lbid
ta lbid
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Tsauri memberitatrukan kepada kami dari bapaknya, dari

Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Malam diciptakan

sebelum siang. Altah lalu Ta'ala berfirman, ,614
\$ffi(ij 'Kemudtan Kami pisahkan antara kcduanya'."103

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

mengatakan batrwa maknanya adalah, tidakkah orang-orang kafir

memperhatikan bahwa sesungguhnya langit dan bumi dahulu bersatu

padu dari hujan dan tumbutran, lalu Kami pisahkan langit dengan

hujan dan bumi dengan tumbutr-tumtuhan?

Menurut kami, pendapat inilah yqrg paling- tepat, lantaran

indikasi ayat selanjutnya atas hal itu, {rt -6 ,t} g $rt L 6i:.)
fr;;.i- "Dan dari air Kami iadikan segala iesuatu yang hidup. Mala
mengapalah mereka tiada iuga beriman?" Tidaklah Allatl
melanjutkan ayat ini dengan sifat demikian kecuali karena sebelumnya

telatr disebutkan penyebabnya.

Jika ada orang berkata, "Bila demikian, maka mengapa

dikatakan, GJ 6\4 iirfrt.r,S(fi 6 'Vft 5t; iJ 'oo, apatrah

orang-orang yang l@ir tidak mengetahui bahwasattya langit dan

bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu', sementara hujan

diturunkan dari langit dunia?" Jawabannya adalah, "Terjadi perbedaan

pendapat dalam masalah ini. Sebagian orang mengatakan bahwa ia

diturunkan dari langit ketujuh. Sebagian lain mengatakan bahwa ia

diturunkan dari langit keempat. Jika hal itu juga seperti yang Anda

katakan, bahwa ia diturunkan dari langit dunia, maka dalam firman

Allah, 3!ri5 *E$ "J 'Bahwasanya langit dan bumi',juga tidak

ada indikasi dalil yang menyalahi pendapat kami, karena boleh saja

dikatakan ?tt*)t, tapi yang dimaksud adalah tunggal, lalu

disebutkan dengan jamak, karena setiap bagian darinya adalah langit,

to3 Abu Syaikh dalarn Al Adhamah (4/1373) dan susan Ats-Tsauri dalam tafsirnya

(l/200).
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seperti dikatakan J("rl "Crii Otel ";V 'baju yang usang-usang dan

pakaian yang lusuh-lusuh'."
' Jik4 ada yang berkata, "Bagaimana dikatakan gg$ ";\

6lL .rfr:$ sementara latazh g!s'*t merupakan bentuk jarnak,

padatral semestinya dalam kaidah iamak muannast, yang jika
jumlalrnya sedikit, maka disifati dengan kata.iS, dan jika jumlaturya

banyak maka disifati dengan kata c-it5?" jawabannya adalah:

Redaksinya memang benar demikian, karena keduanya (langit dan

bumi) adalatr dua macam benda yang berbeda. Langit macamnya

sendiri, dan bumi macafimya sendiri,

Firman-Ny u, {t$-{fii, ,tl, '9 iff'u6l1,i "Dan dari air
Kami jadilan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapokah mereka

tiada juga beriman?" Maksudnya adalatr, Allah Ta'ala berfirman,

"Kami hidupkan dengan air yang Kami turunkan dari langit segala

sesuatu." Seperti disebutkan dalam riwayat berikut ini,

24660. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
-berkata: 

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Muammar, dari Qatadah, tentang firman Allah, filirt'''$'4tt2
gtrJl ltt l\r-J

/.1'oj;j.{i '; ,tt'r, g'Dan dari air Kami jaditran segala

sesuatu yang hidup. Malw mengapalcah merelra tiada juga

beriman?" dia berkata, "Maksudnya adalatr, segala sesuatu

yang hidup diciptakan dari air."r@

Jika ada yang berkata, "Mengapa hanya dikhususkan segala

s'esuatu yang hidup, bahwa ia tercipta dari air, sedangkan yang lain

tidak, sementara Anda tahu batrwa tanaman, tumbuh-fumbuhan,

pepohonan, dan sebagainya yang tidak punya kehidupan, tapi hidup

dari air?"

Jawabannya adalatr, "Ifu karena tidak ada sesuatupun kecuali

ia memiliki kehidupan dan kematian, meskipun maknanya berlainan

tB Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3D3).
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dengan ya4g memiliki roh. Oleh karena itu, dikatakan, fS|24fi
'rir$-{fr} ,;} $'oo, dori air Kamiiadikan segala sesuatu vang

hidup. Malw mengapakah mereka tiada iuga beriman?' Jadi, apakah

mereka tidak percaya dengan hal itu, dan tidak mengakui batrwa yang

melalnrkan itu semua adalah Tuhan Yang patut disembah?"

ooc

i5 (a. wci34 e, +; J at, "6'it e w
@6q:rtr4

"Dan talahKarri iadil<f,rJ dibl.ttrli ini gmtmglgurrung yang
krlkrlh ilpdydhffrli itu $naQ gorJcdrrgbqsama rnqela

don telahKami iddil<nn (pula) dihtni iar ialan4alan yang
luas, dgdr msela matdapat pefii,rguk."

(Qs. A[ Anbiyaa' [21]: 31)

Takwil firman Allah: (:23 A+; J'Og ,ftla%
6taq]{J4{y"(qt$.@on tifin xo^iiadikai di b,umi ini

gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu [tidakJ goncang

bersama mereka dan telah Kami iadikan lpulal di bumi itu ialan-
jalan yang luos, agar mereka mendapat petunjuk)

Allah Ta'ala berfirman: Apakah orang-orang kafir tidak

percaya dengan bukti-bukti kekuasaan Kami atas mereka, bahwa

Kami telatr menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi?

Demikian, seperti disebutkan dalam riwayat berikut ini:

2466L Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, A 6{.r
'*5 

"ft'ii "Dan telah Kami iadikan di bumi ini gunung',4, ,ij
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gunung yang kol@h," ia berkata, "Maksudnya adalah gunung-

gunun*.r:lo5

Firman-Nya, e, '+; $ "supoyo bumi itu (tidak) goncang

bersama mereka." Maksudnya adalah, agar bumi tidak goyang

bersama mereka. Allah Jalla Tsanaa'uhu berfirman, "Oleh karena itu,

Kami jadikan pada bumi ini pantek yang kokoh, Yang terbuat dari

gunung-gunung, kemudian Kami mengokohkannya agar tidak

terguncang karena manusia, dan agar manusia tetap kokoh berada di

permukaan bumi.

Demikian, seperti disebutkan dalam riwayat berikut ini:

24662. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Dahulu mereka

bergerak-gerak di atas bumi, tidak dapat menetap. Lalu ketika

mereka bangun pagi, ternyata Allah telah menciptakan

gunung-gunung yang menjadi pengokoh bagi bumi."105

Firman-Nya, $t Q.61;3 "Dan telah Kami jadikan (pula)

di bumi in jalan-jalan yang luas." Maksudnya adalatr, Kami

mudahkan mereka di bumi yang Kami sediakan untuk mereka.

Firman-Nya, (.(9 "fang htas." Maksudnya adalah, jalan-

jalannya. Bentuk tunggalnya adalah !f, seperti dalam riwayat berikut

ini:

24663. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, Q CW
(Ci-"Don telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-ialan

yang luas," dia berkata, "Maksunyda adalatr tanda-tand^.nt07

r05 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7D219).
16 As-suyuttri dalam A d-Dur Al Mantsttr (5/l I 8).

'' Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya$DaiD.
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Firman-Nya, i5 "Jolon-jalan." Maksudnya adalah, tempat

berlalu. Ia merupakan bentuk jamak dari JJ-lt 'Jalan".

Disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Maksud firman Allah,

WQ(,t?aJ: 'Dan telah Kami jaditran (pula) di bumi itu jalan-jalan

yang luas', adalah, Kami jadikan di gunung-gunung."

Menurutnya (Ibnu Abbas), dhamir ha' dan alif pada kata

Q- 
(W kembali kepada lafazh',ss

24664. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, 'oS $'iiA6{.r "Dan telah Kami jaditran (pula) di
bumi itu jalan-jalan yang luas," dia berkata, "Maksudnya

adalah, di antara gunung-gunung.o"o8

Kami memilih pendapat pertam4 yang mengatakan bahwa

dhamir ha' dan alif kembali kepada i'ii karena jika ia yang

dimaksudkan, maka masuklatr di dalamnya daratan dan pegunungan,

yang semuanya termasuk bumi, dan Allatr telatr menjadikan bagi para

maktrluk-Nya jalan-jalan yang luas padanya, dan tidak ada indikasi

yang menxnjukkan bahwa maksudnya adalah jalan-jdan dari sebagian

bumi tanpa sebagian lainnya. Keumuman makna adalah lebih utama.

Firman-Nya, 'uq'{J1 "Agar merekn mendapat petuniuk"
Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Kami jadikan jalan-jalan

yang luas ini di bumi agar manusia memperoleh petunjuk jalan."

oee

rot As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantwr (51627), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan

Ibnu Al Mundzir.
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;fi @'r;.;r W; G iKr"AF 6il {3i (W
'r;:\-e$ c W;f$,;A15 3q!t, Jii * "!ti

"Dan Kmni meniadil,an langit iat sebagai atdp yalrrg

terpelihma, sedmrg mqelcaberpaling dmi segala tanda.
tanda (l<elcuosaan Nlah) yolng tudapat padmrya. Dan

Didlah yang telah menciptalcan malarn dmt siang, rnatahmi
dmt bulan. Masing-masing df,ri l,cdudny d itu bqedm di
dalam gorris eilo:rrrya,." (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:32.33)

Taknvir rir.mLn Auah: W;";" fit:Alf ffi{3i,i'rZj
'";;\-gf ,t'g ;if; ;3:,j 3$i'ii *,tlr,'; @'ori; ro, "

Kami menjadikan langil itu sebagai atap yang terpelihara, sedang

mereha berpaling dari segala tanda-tanda [kekuasaan AllahJ yang
terdapat padanya Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan

siang, qtatahari dan bulan Masing-masing dari keduanya itu
beredar di dalam garis edarnya)

Allah Ta'ala berfirman, " (iL ilSi (W "Dan Kami
menjadilran langit itu sebagai atap." Maksudnya adalah, bagi bumi

yang terpelihara.

Firman-Ny u,tAjri uYang terpelihara." Maksudnya adalah,

Kami memeliharanya dari semua syetan yang terlaknat.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil, dan yang berpendapat demikian adalah:

24665. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari



Tdfsir Ath:I\abad

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 6il-A31 
"sebagai atap yang terpelihara," dia berkata,

"Maksudnya adalah, yang diangkul." t*

24666. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.llo

24667. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, i'Ai (G)
037 (r:"1.. "Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap

yang terpelihara," dia berkata, "Maksudnya adalatr atap yang

diangkat tinggilll dan gelombang yang terpelihara."

Firman-Nya, '";;f Ui); 'e i{t 'seaang mereka berpaling

dari segala tanda-tanda'gnhrotoon )Uon1 yang terdapat padanya."

Maksudnya adatatr orang-orang yang mengingkari tanda-tandd yang

ada di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang.

'r;;f "Mereira berpaling." Makstidnya adalatr, berpaling dari

berpikir dan merenunginya sebagai bukti kekuasaan Allah atas

mereka, dan bukti bahwa Dialah Tuhan Yang Matra Esa, dan tidak ada

tuhan yang patut disembatr selain Tutran Yang mengaturnya, serta

tidak ada yang berhak kecuali untuk-Nya

Demikian penaloruilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahti takwil, dan yang berpendapat demikian adalatr:

24668. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami; Al Harits menceritakan

t@ Mulatrid dalam tafsirnya (l/410).
rro lbid
ttt Al qur&ubi dalam ta$imya (l11285).
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kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari
,.01",10: |-ajitr, dari Mujahid, tentang firman Allah, i* ifJlt;; (i17 "sedang mereko berpaling dari segala taida-
tanda (kehtasaan Allah) yang terdapat padanya," dia
berkata, *Matahari, bulan, dan bintang adalah tanda-tanda
langit."l t2

24669. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.ll3

Firman-Nya, *fi A 'g;;f6 #)g 3q)$ Jii';L 
"fii ,i@ 'r;;- "Dan DiSlah-yanglelah menciptakan malan dan siang,

matahari dan bulan. Masing-masing dari kcduanya itu beredar di
dalam garis edarnya." Maksudnya adalah, Allahlah yang menciptakan
malam dan siang untuk kalian, wahai manusia, sebagai satu nikmat
bagi kalian dan bukti kekuasaan-Nyq bahwa tidak ada tuhan yang
patut disembatr selain Dia, yang malam dan siang saling bergantian
untuk kehidupan kalian serta hal-hal yang berkenaan dengan urusan
dunia dan akhirat. Dia pula yang menciptakan matatrari dan bulan. "(3li1-# A "Masing-masing dari lceduanya itu beredar di dalam
garis edarnya." Maksudnya adalatr, masing-masing dari keduanya
beredar dalam garis edarnya.

Para mufassir berbeda pendapat tentang lafazh ,{$ dalarn ayat
tersebut. Sebagian berpendapat bahwa ia berbentuk seperti besi
penggiling. Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

24670. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata:
Abu Ashim mencerital€n kepada kami, ia berkata: Isa

lfl uu;aUia dalam tafsirnya (l/al0).
,r, Ibid.
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menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakg, ia berkata: At Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanYa da;i-

Ibnu AbuNajih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, *C ,y
1r;aj-"Masing'masing dari kcduarrya itu beredar dt dulam

g*i; efurnya," dia berkatao "9[i berbentuk seperti besi

penggiling."lla

24671. .dl Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al'Husein

menceritakan kepada [€rli, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari lbnu Jgr-aij, dari Mujahid, tentang firman

erifl iii;1- *6 A S "M^t g-masing dari keduanva ity.

beredar di dalam garis efurrqla," dia berkata' *$li

berbentuk seperti besi penggilittg.' " 
t

24672. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepadaku dari Qabus bin Abi DhabVau d$-
bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 9V A ,f
'olS- "Masing'mas@ dffi kcduanya itu beredar di dalam

garis edarnya," ia berkata, "Maksudnya adalatr falak

langit."l16

Sebagian ulama berpendapat bahwa $i' V*edisebutkan Allatl

dalam ayat ini maksudnya adalah cepatnya peredaran matahari, bulan,

bintang, dan yang lain. Dan, yang berpcndapat demikian adalah:

24673. Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

mendengar Abu Muadz berkata: LJbaid bin Sulaiman

memberitatrukan kepada lcami, ia berkata: Aku mendengql

Adh-Dhahhak berkata tentang finnan Allah, '"Fl-gi,A if
"Masing-mastng fui kc&tanya in beredar di dalam garis

rr'Ibid.
I 15 Al Mawarai dabm An-Nu*at w a Al tlytur (3 I 4/,6).
rr5 [bnu Abi Hatim dalam taftinrya(8D452\.

- ' ' - ''l'FI
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edarnya," ia berkat4, "Maksud 6 y*o peredaran dan

, kecepatan."llT

Sebagian berpendapat batrwa # *r* gelombang yang

terpeliharq tempat matahari, bularU dan bintang beredar.

Sebagian ulama berpendapat batrwa ia adalah poros tempat

beredarnya bintang-bintang. Sebagian berpendapat seperti dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

24674. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakqr

kepada kami dari Qatadah, terrtang firman Allah, *U a ??
'ilS- "Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam

garis edarrq)a," ia berkata, "Maksudnya adalatr pad1 falak

ldngit."ll8

24675. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tstr menceritakan kepada kami dagi

VtJ**, dari Qatadah, ter-rtang nr*- Allah, ii45-*V A3?
"Masing-masing dori lce&nnya itu beredar di dalam garis

edarnya) dia berkata, "Maksudnya adalah, ia beredar di
falak langit seperti yang Anda lihat.'lre

24676. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatnrkan k puda kami, ia belkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Alkrr, 6fi,i-gi'A lf "M^ing-^asing dari
Ieduanya in beredar di dalam garis edarnya,'t dia berkata,

"# maksudnya aaaan yang ada di antara langit dan bumi,

tempat beredamya bintang-bintang, matahari, dan bulan." Ia

lalu membaca fi rman Allah,'6r-(!). fui A 
g, c 5i $1,

It7 Tidak l<ami tcmukm atsu ini dari Adh-Dhahhak. Lihat Tdsir Al Qurthubi
orDE6).ttt ibdunazzaq dalam taftirnya (3D4).

rre lbid.



' ' @6j i:6tiW "Maha Suci Attahvang meniadikan di

langit gugusan-gugusan bintang dan Dia meniadilcan iuga
prdirry" matohmi dan bulan yang bercahcya-" (Qs. Al

". 'Furqaan [25]: 6l) Ia lalu berkata, "Gugusan-gugusail ihl
, ' berada di antara langlt dan bumi, bukan hanya di bumi.n ''

,' Firman Allab i;';tgf 4p "u^ing-mastng dari keduanya

itu beredqr di dolott garis edwnya." Maksudnya adalatr, yang ada di

antara langrt dan burni, yaitu bintang-bintang, mataluri, dan bulan.
. .. r | .a

penggiling tepung yang bentuknya seperti alat pemintil."r2o

Pendapat yang benar adalah tentang firman-Nya, 
"16 A Y

6H;3; "Masing-masing dilj-kc&utya itu beredor di dalam garis

,iirr1i," adalab bisa jadi 9(i tersebut adalah seperti yang dikatakan

oletr Mujahi4 yaihr seperti besi penggiling. Bisa juga seperti yang

dikatelgn oleh Al Hasan, yaitu seperti alat penggiling tepung. Bisa

juga makspdnya adatah gelombang yang t€rjaga, atau poros langit.

IIal itu karena lafai/r- ,{i, dalam batasa Arab artinya adalah segala

sesuatu yang berputar, d* b"otrk jamaknya adalah sHif.
't,

Jika setiap yang berputar dalam bahasa Arab disebut falalq
sem;tara tidak ada dalil dari ayat dan hadits yang tcua! yang

mennnjgl*an bahwa yang dimaksud denganfalakadalah sesuafir yang

tertpntu" rnaka sebaiknya kita me'nalorilkannya sesuai firman-Nya'

dan tidak pertu membicarakan apa yang tidak kita ketahui.

Jika pendapat yang benar adalah seperti yang kami katakan,

rnaka penalorilan ayat ini menjadi matahari dan bulan, masing-masing

dari keduanya bqr€dar pada porosnya

Firman-Nya, 'ti#- uBeredor," maknanya adalah berotasi.

Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

T$sirAdl.:Ilubori

rr Al Baghawi dalam tafsirnya (3D43) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(E2452),dengan makna yang sama &ri lbnu Abbas.
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24677. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan
kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada karni, semuanya dad
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, *6A i?
6;a;- "Masing-masing dari kcduanya itu beredar it dalo*

garis edarnya," ia berkata, "Maksudnya adalah berotasi.',121

24678. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, de,ngan redaksi yang
semisalnya.l2

24679. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkaia: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berlcata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman Allatr, ',ti{tgfi A $ ,M*t g-*asing dari
keduanya iu beredor di datam garis edornya,,, ia berkata,

. "Maksudnya adalatr berotasi.', lB

Avat 6;:S-# a?|r*rmenjadi h:tabardari kalimat ;d:$
fi$ yang menempiti posisi khabar i,l 4 dengan menggunakan
hunrf waz dan nun. Dalam ayat tidak menggunakan lafaztr 'fiia@t
[fj, seperti dilcatat€n dalam katimat, 1ln A #iS 'grj,":rfiJ
karena sujud termasuk perbuatan manusia, maka tdtita matatrari serta
bulan disifati seperti perbuatan mereka, di sini kabar keduanya seperti
khabar mereka.

CCC

ill Uu;*iA dahm ta6irnya ets3s).
'u lbid.
'a lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D452).



Taf* Ath:Ihrtan

3 @ 'o).$rt i# U i:i';ffi fuYi; ,:'t{x;u3
6;*i gbz^3 ff' )ltt €fi U;:rt'"6',o-

"Karni dnak meniadilcanhidup dbadibagp seotang matwsia

pi sebelum l,r*t (tvtuhaM) ; mala iil<alw l<ntttu mati,
' 

Aot "h 
mqela rt *rl',,l<at? Tiop'aap yrygbuiiwa al@rr' 

mqasalsn mrlti.I<cfl/rri dll<frrr mmguiil<l,tttu dengart

l<ekmdcan dffrl<ebd,Jit<f,fi sebagai cobaan (yarrs sebenat

benamy a) . D dn, lrony a Wada l<omilah W
dilrentbdtiloln." (Qs. Al Anbiyaa' I}Llz 34'35'l

b

@6;xiff;"fr:h{tfr.#'#'3,pdY&
6r; fiaa*'ttu"iaA*on irUnp abadi bagi seorung manusia pun

sebelum hamu Muhannudl; ,,lakl jikalau hamu mati-apakah

nureha akan kehat? riop-daP yarrg beriiwa akan mctasakah moll

Korri afun nenguii kamu dcngan heburufun dan lcebaikan sebagai

cobaan lyang sebenar-benarnyaJ. Dan, hanw kepada Kamilah

lcoma di*crr.baliLot )
Maksud ayat di atas adalalL Allah berfirman kepada Nabi

SAW: IGmi tidak pernatr menjadikan seorang pun dari manusia hidup

kekal di dunia sebelprnrlr' wahai Mtrhammad, maka bagaimana

mungkin lftrni akan menjadilcannu kekal? Engkau pasti akan mati,

sebagairnana para rasul IGmi mati sebelummu'

Firman-Nya, |r!^tfii 'fif U it$ "AA- iikalau kamu mati,

apakah merela apan kckal?" Maksudnya adalab orang-oriang yang

berbgat syirik kepada Tuhan mereka akan hidup kekal di dunia

setelahmu? Tidak, hal itu tidak al<an terjadi. Bagaimanapun, mereka

akan mati, baik engkau hidup matrpun mati'
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Dimasukkan huruf/a' padakatabl sebagai kalimat penimpal,
karena kalimat penimpal bersambung dengan perkataan sebelumnya.
Karenanya ia juga masuk pada lafazh '5, sebab ia merupakan
jawaban atas kalimat penimpal, dan sekiranya pada lafazin ndi tiarf.
dimasukkan huruf/4] maka yang demikian diperboleh saja dengan
dua penakwilan:

P ertama, dihapuskan, dan demikianlah maksudnya.

Kedua, memang dimaksudkan untuk didahulukan kepada
balasan kalimat, seakan-akan ia berkata, .+ irf ti:l$)t liif 'apafafr
mereka akan kekal, walaupun engkau mati?"124

Firman-Nya, i;.rfii3$,*'g ,,Tiap-tiap yang berjiwa akan
merasakan mati." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Setiap
jiwa pasti merasakan kematian, mengalami sesaknya kematian dan
meneguk kehidupan 

1alnya. 
"

Firman-Nya, '-^3t iKt A\ {fr: "Kami akan menguji kamu
dengan lceburukan dan kebaikan iebagai cobaan (yang sebenar-
benarhya). Dan lunya kcpada Kamilah kamu dilccmbalikan.,,
Maksudnya adalatr, Atlah Ta'ala berfirman, uKami akan menguji
kalian, watrai manusia j\\'O*g"" lceburukan, 

-sssgatu- 
yang

menyesakkan- yang dengannya Kami menguji kalian. #6,O*
lcebaikon', 

-hidup nyaman, kecuktrpan, dan kesehatan- yang
dengannya Kami coba kalian."

Demikian penalcrvilan kami, sesuai dengan penakwilan para
ahli takwil lainnya" dan yang berpendapat demikian adalah:

24680. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadafur dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang finnan
Allah, '^Zt i,t$ ,1ti {fr; "Kami akot menguji kamu

rx Al Farra dalarn Ma'ani Al Qw'or Q1ZO2).



2468t.

24682.

24683.

TolftirAdl.:I\afut

dengan kcburulan dan kcbailcan sebagai cobaan (yang

sebenor-benwnya)," dia berkata" "Maksudnya adalah dengan

kelapangan dan kesusatran. Keduanya adalah ujian."l2s

Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karli, ia berkata: Said menceritakan

kEpada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ft {F.i
'-8, i!6 "Kami akan menguii kamu dengan lccburukan don

trcbailcah sebagai cobaan (yang sebenw'benarnya)," dia

berkata, "Maksudnya adalab Kami uji kalian dengan

kesusalran sebagai bala', serta dengan kemudatran sebagai

fitnah. {tiri e$t 'Dan lwrrya kcpada Kamilah lamu

dilccmbalikan'.nt26

Yunus . menceritakan kepadakru ia berkata: Ibnu Wahab

me,rnberitahukan kepada kami, ia ber&ata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman All"lt 6i,-i qj U #ft f\ {frJ
"I(ami akan mengt$i kamu &ngan kcburukan dan *abaikan

sebagai cobaan (yang sebenq-benonya). Dan lunya kcpada

Ifumilah lranu dikcnbalikan" dia berkata' "Maksudnya

adalah, Kami uji mereka dengan hal-hal yang mereka senangi

dan hal-hal yang mereka benci. IGmi uji meneka sedemikian

rupa guna mengetahui cara mereka bersytrkur atas hal-hal

yang mereka senangi dan bersabar atas hal-hal yang mereka

benci."l27

Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kqada lomi, ia berkata: Muawiyatt

bin Shaleh menceritakan kepada l<ami dari Ali bin Abi

,a lbnu Abi Hatim dalam aBirnya (St,/.52) drn Al Mawardi dalam AwNulrat wa

At Urzzn6t446).rr lbnu tr(roir dalam afsirnya (ll9l).
r27 [bnu Al Jauzi dafu1m Zad Al Masir (5450) dan Al lt{awardi ddam An-Nukat wa

Al ltw(3t47).
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Thalhatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, fr\ {hi
#ft "Kami akan menguji kamu dengan lcebirukai dan

kebaikan," dia berkata, "Maksudnya adalatr, Kami uji kalian

dengan kesengsaraan dan kebatragiaan, kesehatan dan

kesakitan, kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram,

ketaatan dan kemaksiatan, serta petunjuk dan kesesatan."l28

Firman-Nya, 'r#.j (ib "Oon hanya kepada Kamilah lamu
dikembalikan * Maksudnya adalah, kepada Kamilah mereka kembali,

lalu diberikan balasan atas amal perbuatan mereka yang baik dan yang

buruk' 
ccc

4i 6iA ui J t diit *,y(iii> i_$i i6 rig

@ ae-u -i {8i Pr,{r'${:1;':',L4
"D;h apabila otorJg-ordrJgt$tr iar melitwt larru, nsda

lwrrya mertbzuartl<frnru meniadi olok olok. oi/rqel<a
nmsatal@rJ), 'Apotl<ah ini orurtg yotJg mencela hlltan '

hiuffifii?' Padalwl nrr:el<a ailolah onmg-orong yorrg
indkar nengingat Nlah Y orrg Malw P ernnah."

(Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 36)

rarrwir fi men A[ah: l aiiit *,1Y:7L i-$i irr $36ii9'i {$t H, r-''i<'A::.'br- -'5i,:tA i;i
@an opabila orang-orang fufu itu ttulihat harnu, mereka hanya

membuot kamu menjadi olok-oloh [nureka nengatakanJ, "Apakah
ini orang'yang mencela tuhan-tuhan nu?'? Podthal nureka adalah

ototg4rang yang ingkar nungingatAllah Yang Maha Pemarah)

t2t [bnu Abi Hatim dalam tafsirnya (5/350).
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Allatr berfirman kepada Nabi SAW, " 4t|Jfr$ *Dan apabila

melihat lramu," wahai Mullammaq. fi"'i-i-ili "Oiong'orang kafir

itu," kepada Allah, ilJl4iit*:-*.rt "lriereka hanya membuat

kamu menjadi olok-olok " Maksudnya adalah, mereka hanya

membuahu sebagai batun olok-olokan. Sebagaq dari mereka berkata

kepada sebagian lainnya, '{ql.'?d.-sflit1if5 "Apalah ini

orang yang mencela ruhdn-nlanmtt?" Maksudnya adalah, dia

menyebutkan tuhan kalian dengan kejelekan dan menganggapnya

memiliki aib. Ini merupakan rasa heran mereka terhadap hal tersebut.

Allah Ta'ala berfirrran, "Mereka heran dengan perkataanmu, wahai

Muharnmad, tentang tuhan-tuhan mereka yang tidak memberikan

manfaat dan bahaya. i$i iL,iri, "Padahal mereka adatah

orang-orang -yat 
g ingkar- mengingat Allah Yang Molw Pemurah."

Yang telatr menciptakan mereka dan memberikan kenikmatan kepada

merekq mendatangkan manfaat dan babaya kepada mereka. Hanya

kepada-Nya mereka dikembalikan, karena Dialah yang berhak wrtuk

Orang Arab biasanya menggunakan lrf;uin f'l-ilt sebagai

benhrk pujian dan celaan. Mereka b€rl€ta ,lrif j-it-6ti G{ Yarrr1

maksudnya, I&mi mendengar si fulan menyebut keburtrkan dan aib si

fulan. Juga seperti ucapan Antarah dalam syairnya berikut ini,

',,.*F!, + e'r+LK |i;jif u:,5l,of x't
Jangoilah kamu nuncela &ak fudaht" karetu tidaWah aht
memberilqn nakorr lalu htlitmu nu4iadi seperti fulit buduk

[,Iaksud lafrzh $i $k i adalah, janganlatr engkau

mcnccla anak kudaku" IGmi mendengar ia menyebutnya dengan baik.

ccc

'D Bait ini milik Antaratr. Lihat dahm dirrannya (hal. 32).
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@,,- &,-i5 fi ,$; #rj:,,,y b i$,ij 3*
@ q*,r,4 ol36li tlii 61 <rjii

"Marwsia tclah diiadilolrr (be*abia) tzrg*a-gesa. Keldk
,l*:"Al<upulihatl<frrJlnpadal<aliantandntmnaadzab-I(u.

Mal<o j angarilah l<aliorr mtnta l<ep ada-I(u

@ a ilengart segerd. Mqelca bqkata"
'Kapanlrah iarrii itu al<arJ datang, iil<al<affnl selcalian adalah
orcfiJg.orangyangbenilr?" (Qs. Al Anbiyaa' l}Lll. 37,38)

Talrwit liman .l,ug1 )0,$;^'Fr* k A :#'ij :*
C-*4 i,L oy'-xI7i rlii g Zjfi;-@ rJj# (Min usia

telah dijadikan [bertabiafJ turgesa-gesa Kelak akan Aku perlihothan
kepada kalian tanda-tanda adzab-Ku Maka janganlah kalian minta
hepada-Ku mcndatanghannya dengan segero. Mereha berkata,

"Kapankah janji itu akan dotong, jika kamu selralian adatah orung-
orang'lang benar?')

Maksud finnan Allah Tq'ata: tsij:r* "Manusia telah
diiadikon." adalah anak Adam ,Pb "Tergesa-ge.sa. " Para ahli
tal$ril berbeda pendapat tentang penakwilan ayat ini. Sebagian

berpendapat bahwa maknanya adalqh, tergesa-gesa dalam membuat

dan membentuknya. Dan, yang berpendapat demikiari adalatr:

24684. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu
Yaman mencpritalcan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,
dari Said bin Jubair, tentang finnan AllalL ).fb!$Jj&
"Manusia telah dijadilcan (bertabiat) tergesa-gesa," dia
berkate "Ketika Allah meniupkan roh ke dalamnya pada

bagan dua lututny4 ia berusatra unttrk bangkit. Allah lalu
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telah diiadikanberfirman,,y*biSif:*'Manusia
(b ert ab i at) t ei ge s a-ge s a' ." "'

24685. Musa menceritakan kepada kami, ia berkati: Amru

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada l(ami dari As-sudi, ia berkata "Ketika ditiupkan roh

ke dalam diri Adam, lalu roh tersebut masuk ke kepalanya,

' dan ia bersin, malaikat berkata, 'Katakanlah alhamdulillah'.

Ia pun mengucapkan athamdulillalr. Allah lalu berfirman '

kepadanya, 'semoga Tuhanmu meratrmatimu'. Ketika roh

masuk ke dua matanyq ia melihat ke buatr-buatran surga, dan

ketika masuk ke perutnyq ia memiliki nafsu kepada

makanan,.lalu ia melompa! sebelum roh sampai ke kakiny4

dengan terge"sa-gesa ke buah-buatran surga. Itulah maksud

firman-Nyq,Fbi$..ij&'Manusia telah diiadikan

(bertabiat)'tergesa'gesa'. Manusia memang diciptakan

dengan tabiat tergesa-gesa. " 
I 3 I

24686. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutraurmad bin Tstu menceritakan kepada kami dari

I$nammar, dari qatadatr, tentang finnan Allah, b'ub'ij,*
;fr "Mantuia telah diiadikan (bertabiat) tergesa'ges4," dia

&rkata, "Maksudnya adalalL diciptakan dengan tabiat

tergesa-gesa."t32

- Sebagian ulama berpendapat bahwa malcra lafazh if ij&
G

,#b "Manusia telah diiadilan (bertabiat) tergesa-gesa," adalah,

rianusia diciptakan Atlah dari kesegeraan dan dali kecepatan padanyq

serta atas kelergesa-gesaan. Mereka berkat4 *Allah menciptakannya

tro lbnu Abi syaibah dalam Mtuhawraf QD72),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir
(5/351), dan Al Baghawi dalam taftirnya QnU)'

trt Attr-Thabari dalanr-tarikhnya(1165), Al Baghawi dalam taftimya (3n4q, dan Al

Qurthubi dalam afsirnya(10226) dari Ibnu Mas'ud.
,r, ,ibdunazzaq dalam taftirnya (3124) dan Al Mawardi dalam An-Nula wa Al

Uyun(31M8).
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pada hari Jum'at sore, sebelum matahari terbenam, dengan tergesa-

gesa dalam penciptaannya sebelum matahari tenggelam." Dan, yang

berpendapat demikian adalatr:

24687. Mutrarnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

I.bnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman ALLah, e*
,f* biilrf "Manusia tetah diiadilcan (bertabiat) tergesa-

gesa," dia berkatq "Maksudnya adalah perkataan Adam

ketika ia diciptakan pada sore hari setelah selurutr makhluk

selesai diciptakan. Ketika roh telatr masuk ke kedua matany4

tisannyq kepalanya, dan belum sampai ke bagian bawahny4

ia berkata, "Wahai Tuhan, cepat selesaikan penciptaan atasku

sebelum matatrari terbenam. " 
133

24688..',{l Harits menceritakan kepadalu, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, dengan

redaksi yang semisalnya. l3a

24689. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalgu dari Ibqu J-uraij, dari Mujatrid, teitang firman

Allah,,y* b i$'ij :rL " Manusia telah dii adilcan (b er t ab iat)

" dia berkata, "Maksudnya adalah ketika Adam

diciptakan setelah segala sestratu selesai diciptakan.

Kemudian ia menyebutkan riwayat yang serupa dengannya,

r33 Mujahid dalam tafsirnya (l/410) dan Ibni Abi llatim dalam tafsirnya(82453).
tY lbtd.
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hanya saja ia berkata dalam haditsnyao 'Cepat selesaikan

penciptaanku, karena matahari telah terbenar-n'."135

24690. Ygnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitafiukan kepada Eami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, ,Y*bt$'ii:* "Manusia telah

dij adikan (bertabiat) tergesa-gesa," dia berkata, "Maksudnya

adalah, Adam diciptakan dengan ketergesa-gesaan pada sore

hari itu, yaitu hari Jum'at, dan Allah menciptakannya atas

ketergesa-gesaan, serta menjadikannya sebagai makhlgk yang

tergesa-gesa."l36

Sebagian atrli batrasa dari pashrah yang beqendapat demikian

berkata: Maksud firman-Nya, ,y*bt$ii& "Manusia telah

dijaditran (bertabiat) tergesa-gesAu adalatr, -Dia -menciptakannya
dengan sangat cepat, karena Dia berfirman, 6'i:rf$yo;iil.6ifi'y
'rKii Kfiili "sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu

apabita Kami menghendakinya, Kami lanya mengatalcan ltepadanya,

'Kun (iaditah)', makaiadilah ia'. " Inilah maksud latafut[-slt. 164i,

maksud firman-Ny4 *tJ'r#fi "Mala ianganlah kamu minta

kcpada-Ku mendatangkowtya dengan segera," adalah, r{);'6Ai-
*Kelak alran Aht perlihatkan lcepadamu tanda-tanda adzab-Ku."

Menurut orang yang berpendapat demikian, selurutr maktrluk

Allah pasti diciptakan dengan sanqat cepat, karena semuanya

diciptakan hanya dengan finnan-Nya, 'gf *Jadilaft', lalu jadilatr ia.

Jika demikian, lalu mengapa Allah menyebutkan secara khusus

batrwa manusia diciptakan dari ,W "Dengan cepat" tanpa

menyebutkan makhltrk yang larn, padahal semuanya adalah maktrluk

yang mestinya diciptakan dari W "Dengan cepat"? Selain itu,

"5 lbid
136 Al Baghawi dalam tafsirnya (3D44).
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penyebutan Allah secara k*rusus terhadap manusia adalatr dalil yang

jelas, batrwa pendapat yang benax adalah selain pendapat ini.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia berasal dari bentuk

ungkapan yirg terbalik, yaitu 6'{At #ri grj}' 'u Wt ',*
0rii)r Al ajat diciptakan dari manusia. Demikian juga dengan a/

aiaan.

Mereka berkata: Ini sama seperti firman Allah, 'tlS,lZ.g "oyfl

,$ **ju, "Perbendalnraan harta yang htnci-hncinya sungguh

berat dipilatl oleh sejumlah orang yang lwat'htot." (Qs. Al Qashash

[28]: 76) Asal kalimat tersebut adalah, *.Ol g.dt ":P. 'Dipikul
oleh sejumlah orang karena beratrya." Ha[ seperti ini dan yang

semisalnya banyak ditemukan dalam perkataan orang Arab dan

masyhur di antara mereka. Hal itu dilakukan karena dialog'dengan

suatu kaum hendaknya sesuai dengan kapasitas akal mereka, seperti

perkataan merek4 ,f'Fr 4O tlSt *" "Aku.menurjukkan telaga

kepada uhta.u Mereka bJrmaksud berkata, drir ,* Ctr, ,ti
"Telagp itu'ditampakkan atas unta." Juga seperti perkataan mereka, l!!

"ifJl * 
ii, ,:-r-ri \{Pt iiil "Jika rambut telatr tumbuh da;

tongkat berdiri tegak di atas baju besi" yang maksudnya adatah ofit
$t * ,€rtt. "Jika baju besi lunrs di atas tongkat."

Dan, masih banyak lagi contoh lainnya. Akan tetapi

kesepakatan para ulama atas pendapat yang menyalatri pendapat ini
merupakan dalil nyata batrwa pendapat ini jatrh dari kebenaran.

Abu Je'far berkata: Pendapat yang benar dalam penakwilan

ayat ini menurut kami adalatr yang mengatakan batrwa maknanya

adalah, manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan dalam

penciptaannya. Maksudnya, segera dan tergesa-gesa ddam hal itu.

Mengapa dikatakan demikian, karena ia diciptakan dengan cepat-cepat

pada hari Jum'at sore sebelum matahari terbenam, dan pada saat itulatr
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Kami mengatakan bahwa pendapat ini yang paling !ep?t,
karena adanya dalil dari firrran Allatr" - ,,j#>6 d):.'Fry
"Kelak akan Aht perlilwtkan lccpadamu tanda'tanda adzab'Ku. Maka

janganlah kamu minta kepada-Ku mendatanglannya dengan segera,"

atas hal tersebut.

Adapun Abu Kuraib, berpendapat seperti riwayat-riwayat

berikut ini:

24691. Menceritakan kepada kanf, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Amr
memberitatrukan kepada kami dari Abu Salamatr, dari Abu

Hurairah, ia berkata: Rasulultah SAW bersabda, 1;:;it 4'tt1.
bl.J- "sesungguhnya pada lnri Jum'at itu terdapat. satu

saat." Beliau lalu bersabda, tP W.&, '.tk '# * (j{iril
oufl ir ir-.ff lf "TidaHah seorang hamba miuslim kcbetulan

*riinto tuoti kcbaikan k"pod" Atlah pada saat tersebut,

kccuali Allah akan memberikannya lccpqfunya. " -', 
.

Abdullah bin Salam lalu berkata, "Aku tatru kapan saat

tersebut, yaihr akhir sore dari hari Jurr-r'at.' Allah Ta'ala

b..fi*rrr; *,J;:I, $ $; '6ri:. ,f* A lf ij :r*
"Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak

' alan Aht perlilwtkan kepadamu tanda-taltda adzab-Ku.

Maka janganlah kanu minta kcpada-Ku mendatanglcannya

dengan segera.|'r3?

24692. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi, Abdatr bin Sulaiman, dan Asir bin Amru

r3'Al Bukhari dalam pembahasan tcntang al jumuah (935), Muslim dalam
pembatrasan tentang al jumuah (13-15) dengan soud yang berbeda-beda dan
tidak ada perkataan Abdutlah bin Salam padany4 dan At-Tirmidzi dalam
sunannya, UaU: SnaUt (491) dari jalur Abi Salartah, dari Abu Hurairah, dengan
sedikit perhdaan dalam perkataan Abdullah bin Salam. Akan tetapi, ymg
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir sesuai dengan yang diirwayatkan oleh At-Tirmidzi.
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menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amnr, ia

berkata: Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu

Hurairah, dari Rasululah SAW, riwayat yang sam4 dan ia

menyebutkan perkataan Abdullah bin Salam dengah redaksi

yang serupa dengannya.lls

Jadi, takwil redaksi tersebut adalah, jika pendapat yang benar

tdulut apa yang telatr kami katakan dengan dalil penguat, i${:{,
J& b " Manttsia telah dij adikan (b ertabiat) t er ge s a-ge s a" karenanya

f*r* mensegerakan juga dalam tal adnb. ,+'j.;1-.fi d)?FaJ-
"Kelak glron aht perlihatkan lcepadamu tanda'tanda adzab-Ku. Malw
janganlah lramu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera"

watrai orang-orang yang tergesa-gesa ingin didatangkan tanda-tanda

adzab dari Tuhannya dan yang mengatakan kepada Nabi Kami,

Mnhammad SAW: Batrwa ia adalatr seorang penyair, +h#$
'Malca janganlah kamu minta kepada'fu mendatanglcannya dengan

segera', maka hendaklatr ia mendatangkan btrkti mukjizat kepada kami

sebagairnana para rasul yang terdatrulu, ayat-ayat-Ku seperti yang

Aku perlihatkan kepada umat-umat sebelum kalian yang telah Aku

binasakan, disebabkan telah mendustakan para rasul ketika ayat'ayat-

Ku telah datang kepada mereka, maka janganlah kalian tergesa-gesa

meminta didatangkan tanda-tanda adza;b kepada Tuhan kalian, karena

Kami pasti akan mendatangkannya dan memperlihatkannya kepada

kalian.

i -- . _lT" 
di etrl'y berAeda p_endapat tentang ayat in|3*ii ii&

Sfr 4" Manusia telah dii adilcon (bertabiat) terges a-gesa."

"t Lihat footnote sebelumnya.
r3e Mayoritas ahli qira'at di seluruh negeri Islam membacanya dengan dhammah

padahuruff*d dannun.
Mujahid Humai4 dan Ibnu Muqsim membacanya dengan fathah pada huruf
lrta'danrnu.
Litnt T$s ir Abu H ayy an (7 I 43 l).
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Mayoritas ahti qira'at negeri Islam membacanya dengan

dlnmmah pada huruf [*a' (tanpa subjek) yang artinya manusia

diciptakan.

Hamid Al A'raj membacanya dengan fathah pada huruf *fta'
(ada subjek) png artinya Allah menciptakan manusia. Menurutku,

qira'at yang boleh dibaca hanyalah qira'at yang dibaca oleh para atrli

qira'at.

Firman-Nyq @ 6i.# iri: ;'y tili r:i e, <,jfii
,,Merelra berlcata, 'Kapankahianii itu akan datang, iika kamu sekalian

adalah orang-orang yang benor'?" Maksudnya adalah, Allah Ta'ala

berfirman, "Orang-orang yang tergesa-gesa kepada Tuhan mereka

meminta agar ayat-ayat dan siksa disegerakan kepada Mutrammad

SAW, 'Kapan datangnya janji itu? Jika kalian benar atas janji kalian,

maka kapan siksa yang engkau janjikan itu akan datang'?"

Dikatakan, 3,i;litl:S' "Janii itu," tapimaksudnya adalah t*irJ'
"Yang telatr dijanjikan" karena para pendengar dianggap' telatt

mengetahui maknanya. Dikatakan, <i)4 lrL irL"Jil@ kamu

sekalian adalah orang-orang yang benar?" Seakan-akan mereka

mengatakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang'

beriman kepadanya

Lafazh E; berada dalam kedudukan manshub, karena

maknanya yaitu f $ Cli &1t tli oli ,{t "Kapanpun waktu janji ini

ada dan hari apapun ia ada." Ini merupakan nashab atas keterangan,

karena menunj ukkan waktu.

CCC

c; {; 3t3i bH e 6:r".{'q2'ufi'r-ri'& i
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"Andailata ordrrg.ordngkf,fa iht, rnengetalwi, wdktu (di
monf,) mffeka ifut fidak mampu mengeldkl<f,n api nuala

dori rnrnil<n msela dnrJ (fidak p"la) dmi pungung mael<,a,
sed,ang mrr:el<a (ddak Fula) rnerdapat putolongan,

(tcntulahmselatiadf, ntsnintad,isegeral<m)."
(Qs. Al Anbiyaa' l}Ll:391

Takwil firman .Altah: e <.r;Lks|r-t- W'u-rti& i
@ at;;;1 {; 4r,i3,&'{; lflti ;+A ri"ii*oto irang-
orang kafa ita mengetahui, wafua [di manal mereka itu tidak
mampu mengelahkan opi neraka dafi muka mereka dan [tidah pulal
dari punggung mereka, sedang mereka [tidah pu@ mendapat
pertolongan, [tentulah mcreka tiada numiqta disegerakan)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'alaberfirman: Andaikata
orang-orang kafir yang minta agar siksa Tuhan mereka disegemkan,
mengetatrui bahwa saat itu mereka tidak mampu mengelakkan

3'3i'f+H "Api neralca dari muka mereka," dan tidak pula dari
punggung mereka, dan mereka sendiri yang akan mendorong diri
mereka sendiri darinya.

<ri;i{{; "sedang mereka (tidak puta) mendapat
pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan),,, Ia
berkata, "Tentulah saat itu mereka meminta pertolongan dart adzgib
Allah dan segera bertobat serta beriman kepada Allah, serta tidak
meminta agar siksa itu disegerakan."

CCC
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"Sehrmnyd (adzab) itu al<ffr daturglqadamsela dmgan
sel<onyong-l<ofiyonglalumenrbmtnselarneniadipuilq
mala msela ddai *ngup 

^qbta@a 
dnl frdak brno)

nrrlrel<a diWttrtguh.' (Qs. Al Anbiyaa' l?Ll:. 4Ol

Talrwil firman Allah: 6j$J-$ #5'-6 #,Y
@'o-rYl-'&{;t{'3 $ro"narnya [adzabJ iti akan dataii kepada

mereka dengan sekonyong-honyong lalu membuat mcreka meniadi

panik, maka mereka tidak sanggup mcnolahnya dan tidak lpulal
mereka d.iberi tangguh)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Tidaklatl

api neraka yang menjilat-jilat muka orang-orang kafr seperti yang

disifati oleh ayat ini datang kepada mereka sesuai dengan pengetatruan

mereka akan waktunyq namun hal itu datang secara tiba-tiba tanpa

mereka sadari.

W "Lalu membuat mereka. meniadi panik" Maksu&rya

adalah, menyambar mereka secara tiba-tiba dan menjilat muka

merek4 sebagaimana seorang lelaki membuat panik seseorang karena

di mukanya ada sesuatg hingga orang yang panik seperti sedang

dalam kebingrrngan.

,<rjl$:s'fii "Mrko mereko tidak sanggup metnolalotya."

Maksudnya adalah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk

menahannya ketika api neraka mer{ilat mgreka dan membuat panik

mereka.

'brlril{; "Dan tidak (pula) mereka diberi tangguh."

Maksudnya adalah, saat mereka tidak mampu menahan api neraka dari

diri merek4 maka tidaklah adzab yang akan menimpa mereka

diakhirkan hanya karena mereka akan bertobat, sebab saat itu
bukanlah masa untuk tobat atau penyesalaq namun merupakan masa

pembalasan atas perbuatan mereka.

CCC
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'6W frbH 6J\ A3 .<rfi 4,Ft'"Ft ;fi;
@Zj'#-q

nDan nnguh telah diper:olobobl<lcmbebuapa oratg rastil
sebehun karrw, mal<a amrilah lnpad" fi dng y drrg

flrencefiu;rllilolrJ ras:.rl.fisul ita adzab ydrrg selala mqelcn
pel:olaluolal,;l,an." (Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 4ll

Talrwil fiman llylr -6.$u,3r1' 
Afi n,Ft'"#l ;136ifi-q $g?phw 76in sunssan iton'iiperotok-

olokhan beberapa orang rasul sebelwn leamu, maka turunlah
hepada orang yang mcncemoohhan rasul-rasul itu adzab yang
s e lalu mereka p ero lo k-o lo klcan)

Allah berfirman kepada Rasul SAW: Wahai Muhammad, jika
engkau diperolok-olok <letLmereka dengan berkata kepadamu, ji
Z# A ;+i 4iAf'Ht fi. Jyi'i" or ang rni tiai iin

hanyalah seorang manusia (iua) seperti kamu, maka apakah kamu
menerima sihir itu, padahal lwmu menyaksikannya?" lalu saat

melihatnu- mereka berkata, "Inikah orangnya yang menghina tuhan-
tutun kalian," maka mereka mengatakan itu semua kepadamu karena
mereka telah kufur kepada Atlah dan menantang-Nya. Ketatruilatr,

beberapa orang rasul yang datang sebelummu juga telatr diperolok-
olok, lalu turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan rasul-
rasul itu ailzab dan siksa yang selalu mereka perolok-olokkan, yang

selalu diperingatkan oleh para rasul mereka.

6i.i5-ql3(C "Yang selalu mereka perolok-olok*att"
Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang

memperolok-olokkan akan ditimpa bala' dan adab, ymg oleh para

rasul telah diperingatkan akan turun kepada mereka 6j.i|3-
"Merelca perolok-ololckan." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala
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berfirman, "Mereka yang selalu mengolok-olokmu tidak akan jauh

berbeda dengan para pendahulu mereka yang mendustakan para

rasulnya, yang adzab dan kemarahan Altah akan ditimpakan kepada

mereka, karena mereka telah memPerolok-olokmu' "

k> ;''i $.',i$i'o )6:5 $u, rulgs- i' 3
6*;.+;

"I<dtalarrldh, 'Sidp dta1h yarrg ilapat nemelihatakfirvu di
uaku nalarn'dan siartghfrri dilri (adzab Nlah) Ya,,g

Mahf, Perw.rah?'sefutanyonselaadalahotcmg'otcmg
y arJg brp allng dari matginga,ti T uhor. mtrelca''

(Qs. At Anbiyaa' lZllz 42')

Takwil rirman Atlah: # S$i'ortlir\,firU;X-; S
@ Ort# -# )br,''(Katakantah, "siapakah vang dapat

memetihira kamu- di waktu malam dan siang hari dari [adzab

Altahl Yang Maha Pemurah?'tsebenarnya mereka adalah otang-

orang yang berpating dari mengingati Tuhan mereka)

Maksud ayat di atas addalL Allah berfirman kepada Rasul

sAW: Katakanlah watrai Muhammad kepada orang-orang yang minta

kepadamu agar siksa atas mereka disegerakan dan berkata "Kapan

datangnya janji itu jika kalian orang-orang yang benar?" fL:#-ti
"siapalrah yang dapat memelihara kamu," watrai kaum? Siapakatt

yang dapat memelihara dan menjaga kalian pada waktg malam ketika

kalian tidur dan pada waktu siang ketika kalian beraktivitas '#i'n
!'Dari (adzab Allah) Yang Mala Pemurah?" Dari perintah Yang

Maha Pemurah jika turun kepada kalian, dan dafi adzab-Nya jika Dia

telatr merelakan untuk diturunkan kepada katian?
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Dalam redaksi ayat tersebut tidak disebutkan lafazh lf dan

cukup dikatakan U$i ',22 l<arcrr_ para pendengar dianggap telatr

memahami maknanya.

Demikian penalorilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli talc\ ril dalam, dan yang berpendapat demikian adalah:

24693. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firnan AllalL 
"' 

Wi'W6a6,fiHe-,;,3
"Katakarrlah, 'Siapakah yang dapat memelihara kamu di
wafuu malam dan siang twri dari (adzab Allah) Yang Maha
Pemurah'?" dia berkata, "Maksudnya adalalL yang mer$aga

kalian?"lao

24694. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, ,;.3
" w'nr615,fi\€iK- "Katatranlah,'siapatrah yang

dopat memelilnra kamu di waWu malam dan siang lari dari
(odzab Allah) Yang Maha Pemurah'? " dia berkata,
*Maksudnya adalalu siapakah yang menjega kalian pada

waktu rnalam dan siang turi dari ---siksa- Yang Matta

Pemurah?"lal

Dikatakan iir'..tlig yang artinya, Aku menjaga kaum, seperti

perkataan Ibnu Harrratr dalam syairnya berikut ini,

ro As-suyutlri d^lam Ad-Dtr Al Mantsur (5t63t), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan
Ibnu Al Munzdir.

rar Syauka"i d^lam Fath Al Qadir (3/4OS).
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6::fE;\,i #
Sesungguhnya Allahlah yang memelihara kcbutuhan sulaima rutmun

ia bakhil terhadap sesuatuyang mestirrya ia dermakan

Firman-Nyq 6*; ry; r>t&ij.f "sebenarnva

merelra adatah orang-arang yang berpal@ dari mengingati Tuhan

merelca.,, Dalam r"autri ayat ini Allah mengguukan lafazh ..iisebagai

penekanan atas suatu pengingkaran yang telatr diketatrui oleh lawan

bicara" meskipun tidak disebutkan secara ztrahir pada pembahasan ini.

Mal6a redaksinya adalah, bagaimana mungkin mereka tidak

mengetahui bahwa tidak akan ada yang dapat menjaga dan

memelihara mereka dari siksa Allah jika ia diturunkan kepada mereka

pada malam hari atau siang hari. Tetapi memang demikianlatr mereka,

orang-orang yang berpaling dari mengingat peringatan Tltran mereka.

Argrrmentasi yang digunakan kepada mereka justnr mereka acuhkan

dan tidak rnau m€renungi serta mengrorbil pelajaran dari peringatan-

Nya. Ihr disebabkan oleh kebodohan dan kedunguan yang menimpa

mereka.

ccc

"*r^3)1 ok 6 o**.'&
a

ol

{i A}fr t:5 6ilii{W n r{'3 iAS ? I
-/ ,/ lrr. ,

\=)t?'r*!urF
"Atau adal<ah ntrr:elrcm.enfumyoi athan fiilwrr yartg dapm
menwlilwa msela d*ri (adzab) l(ami. Tuhon'ahmt iat

dnak sanggup mmolong diri mnelco senitiri dilrr ddnk

r'2 Batt ini karya lbrahim bin Haramh (80 M-175I{), yaitu Abu Ishaq bin Ibrahim
Uin ttaramatu yang nasabnya beraktrir kepada Haria bin Fahr.

Lihat baitnya dr Mauuah $iriyah Elebroniah dr Abu Dhabi.
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(p"la) mffel<o dilhfurJgi fui (ad<aA) Korlni iar?"
(Qs. Al Anbiyaa' l}lb 43)

ratwil liman Allah; { W 4-# iAS ? t
@ <,r$,::'-Vi {;$f; g eil#-'1Atou adakah inereha

,nempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari

[adzabJ Kami Tuhan-tuhan itu tidak songgup menolong dhi
nureka sendiri dan tidak lpulal merelca dilindmgi dari [adzabJ
Kami iru?)

Allah Ta'ala berfirman: Atau adakah mereka yang

menginginkan adzab Allah dipercepat mempunyai tuhan lain yang

dapat memelihara mereka dart adzab Kami? -Jika Kami timpakan
kepada mereka adzab Karni kepada mereka, dan Kami turunkan

kebinasaan kepada mereka-.

Maknanya adalah, apakah mereka memiliki tuhan lain yang

dapat:qlencegah sesuatu yang datang dari Kami?

Allah lalu menyifati tutran-tuhan mereka dengan sifat lematr

dan hina, karena merela memang layak rurtuk ihr. Kemudian Allatr
berfirman, "Mana mungkin tuhan-tuhan yang mereka sembah selain

Kami mampu mencegatr mereka darr adzab Kami, padahal tuhan-

tutun tersebut tidak mampu menolong diri mereka sendiri?"

Para ahli takwil berselisih pendapat tentang maksud lafaztr

6r\,::'-dalam firman-Nyq <rF.::1\i{j "Dan tidak (pula)'
merelca dilindungi dari (adzab) Kami itu."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah tuhan-firhan,

mereka tidak akan memperoleh perlindungan yang baik dari Allah.
Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

24695. Bisyr menceritakan kepada kami, ia Ueitcata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan



Td{sirlr;hflhrta'i

2.. 1r,
kep4g kami dari Qatadall **.og lry:" Allah, iA:. 'e'J
!gyt1 llCrn sr \<o@9 . rt.s., --f/'- r'X'-5-a-'i^E5-{Vii*{i",qtauadalcahmerelca?nfr\g,6is5.r6i'itr
mempurryai tuhan'tuhan yang dapat memelihara mereka dari

(adzab) Kamt. Tuhan'tuhan itu tidak sanggup menolong diri
merelca sendiri," ia berkata, "Maksudnya adalah, tuhan-

tuhan." Mengenai ayat, -liiL-4lUi$j "Do, tidak (pula)

merelra dilindungi dari (adzab) Kami itu," dia berkata,

"Maksudnya adalah, mereka tidak akan memperoleh

perlindungan yang baik dari {ta5.mla3

Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya adalalL

mereka tidak akan memperoleh pertolongan dari Kami. Seperti

disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24696. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, Vi{i
6ti*,::r-"Dan tidak (pula) merelw dilindungi dari (adzab)

Kami itu," ia berkata ""Maksudnya adalah, mereka tidak

akan memperoleh pertolongan dari Karni."l'l4

24697. Al Qasim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman Allah, 
- g;'$if11A;: ?'J "Atau

adakah mereka mempunyai nhan-tuhan yang dapat

memelilara mere'ka dari (adzab) Kami." Hingga firman-Nya,

6j,,,,,,,,,,,,,,,$::'. "Merekn ditiniungi," dia berkara, "Maksudnya

adalah, mereka ditolong."

r{3 Al Mawardi dslam An-Nukat wa Al I}yn Q1449) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (51353).rt lbnu Al Jauzi &lam Zad Al Masir (5/353).
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Dia berkata: Mujahid berkata" "Maksudnya adalah, mereka

tidak .memperoleh penj agaan. " 
las

24698. Ali bin Daud menceritakan kepadahg ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, Vi{i
6)5"::'-"Dan tidak (pula) merela dilindungi dari (adzab)

Kami itu?" ia berkatq "Maksudnya adalah, mereka

memperoleh pendampingan (perlindtrngrn).'' n6

24699. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadalan, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalrrya, dari lbnu Abbas, tentang firman

Allah, 6#{f2Ui{i "Dan tidak (pula) merelw

dilindungi dari (adzab) Kami itu?" dra berkata, "Maksudnya

adalah, mereka tidak pula didampingi (dilindungi) dari siksa

. Kami. Itulah mal<rn firman Altah, *iE3'4'134A
'sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada ydng dapat

dilindungi dari (adzab)-Nya'. Maksudnya adalah teman,

seseorang yang monjadi penjaga bagtnya dari hal-hal yang ia

takutkan. Itulatr makna firman-Nyq 6i5)f'- 'Mereka

dilindungi'."r47

Abu Jatfar berkata: Pendapat yang paling tepat menurut

karni adalah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, batrwa lafacr- i ,e
firman-Nya, 6t!:i'-Vj{j kembali kepada or"ttg-ot*ig kafir.

Sedangkanlafazin<,t5*'-mat<nan1aadalatr,diberikanperlindtrngan,

r'5 lbid.
t6 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31448) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad

Al Masir (5/353).
ra7 Lihat An-An-Nukat wa Al Uyutr karya Al Mawaidi (3lUS) dan Zad Al Masir

karya Ibnu Al Jauzi (5/353).
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karena diceritakan dari perkataan orang Arab, +bi 1'rib3t, U $l

yang artinya, akulah tetangga dan pelindung bagimu dari si fulan.

Maksudny4 menjaga dan metindungimu. Jika mereka tidak

memperoleh perlindungan dan tidak memiliki penghalang dari siksa

serta murka-Nya kepada mereka, berarti mereka tidak memperoleh

perlindungan yang baik dan tidak memperoleh pertolongan.

ccc

6 aifi "9, # 5:e & -i{46 ;{F g{ S.

<;Ai$#",b5fr*(g 54sov
'sebenanryalfunitelahmenrberinrrrel*adfirfuDak'b@ak

nsela l<enilmm, (hW di enia) htuwa Poarridnglorh unnn
msela Mako @al<ah nseka fidak meliha fuhw asarry a

I<fr nimendfrfi winegert(oruwltarfv),lalul<amdlntrutsi
htaxryo dari xgala pmimmy*lttlf,lcc- qal@h nsela ydrrg

menutg?" (Qs. Al Anbi)'aa' lZllz 441

Tatrwil fimen Allah: i.fi ItL 'i{'i"6r6 ;{Y C:i e
@ <,Afi '# ,Qfi 

L ii#. -frfi ' 

ov GI 6;;- tfi Fii
(Sebenanya K;mi telah numberi nureka dan bapak-bapak meteka

henihmatan thidnp tli dmial hingga panianglah umut mereho

Maha opakah mereka tidt* nulihot bahwosanyo Kami mendatangi

negeri [orang h{nl, Ialu Kani hurangi luasnya dari segala

penjwunya. Maka apakah nurefuyang n'enang?)

Allah Ta'ala berfirman: Orang-orang yang kafir tersebut tidak

memiliki hrhan-tuhan yang dapat menghalangi mereka dari siksa

Kami, dan tidak pula memiliki pelindtrng yang akan melindungi

mereka dari siksa Kami jika Kami hendak memusnahkan mereka.
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Laltr, mengapa mereka brsandar kepada tuhan-tuhan tersebut dan

mengingkari para rasul Karni, padahal Kami telah memberikan
kenikmatan hidup di dunia kepada mereka dan bapak-bapak mereka,

Hi W 5L ft "Hingga panjanglah urnur mereka?" Namun,
mereka tetap dalam kekufiran. Peringatan akan adzab yang daung
dari Karni tidak dapat lagi menyentuh hati mereka. Peringatan keras

dari Kami akan siksa juga tidak membuat mereka meninggalkan
kekufuran mereka. Mereka tetap menentang perintatr IGmi dan'tetap
menyembah patung dan berhala. Mereka telatr lupa dengan perjardian
antara Kami dengan mereka, dan bersikap masa bodoh terhadap
kenikmatan yang IGmi anugeratrkan, serta tidak tatru cara
mensyukurinya.

Firman-Nya,'r$fi *q#.l!fr OYGI A;i.1fr ,,Maka

apakah mereka tidak melihat balwasanya lfumi mendatangi negeri
(orang lcafir), lalu l(ami hrangi hnsnya dari segala penjururqn."
Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Tidakkah orang-orang

fng musyrik kepada Allah dan meminta kepada Muhammad SAW
agar dibgerakan siksa atas'mereka, melihat bahwa Karni telatr
mendatangi negeri orang kafir, lalu Kami memerangi mereka dari
segala penjunr dengan keperkasaan f(ami, mengalatrkan penduduknya

dan mengrrsir mereka darinya serta memerangi mereka dengan
pedang-pedang? Tidakkah orang-orang yang musyrik tersebut
mengambil pelajaran darinya dan takut akan ditimpakan siksa kepada
mcrekq sebagaimaoa telah ditimpakan kepada penduduk negeri yang

tetdahulu?"

Pada bagan yang latu, yaitu suratr Ar-Ra'4 telah kami
sebutkan pendapat )ang sama denggn pendapat kami, dan juga
pendapat ,ang menyalahinya, sehiqgga karni tidak perlu
mengulangnf di sini. lat

t{ Lihat pcnr8iran surah Ar-Ra'd ayat 41.

-\
L-leq-h
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Firman-Ny a, <rj+$rt {d "Malw apakah mereka yang

menang?" Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Apakatr

orang-orang musyrik yang meminta kepada Mtrhammad agar siksa

disegerakan atas mereka, dapat mengalatrkan Kami, s'ementara mereka

telatr melihat keperkasaan Kami dengan menimpakan siksa di bumi

-kepada 
orang-orang yang durhaka- dari segala penjuru? Tidak

mungkin mereka menang, dan Kamilatt yang pasli menang."

Ayat tersebut merupakan ancaman dari Atlah kepada orang-

orang yang musyrik kepada-Nya karena kebodohan mereka. seakan-

akan Allah Ta'ala berfirrran, uApakatr mereka mengira dapat

mengalatrkan dan memaksa Muhammad, semelxtara Dz,at Yang

membelanya telatr mengalatrkan pe,nduduk negeri yang durhaka

sebelum mereka?'

Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

24700. Bisyr menceritakan kepada l€mi, ia berkata:"' Ya74id

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman A[ah,.|{f;

6i+7tt "Mala apatahmerekayang menang?" Dia berkata

'Maksudnya adalah, meneka tidak akad menang, akan tetapi

Rasulullahlatr yang pasti menang. u tne

CCC

ti 6y:{"3ft :-!fr U*'VIV ruit3t i
@ 6i:ri

*Katakaniah (lwi Mrhmmad),'senrngguhny o alcu hmya
metrtqi paingatan lepada l@w selcalian ilengart wahT'u

'ne lbnu Abi Hatim dalam taBirnya (Ef2453).



SurahAlAnbiyca'

dm tiadalah orfrrg.crrclng yolflg tuli mendmsar squ(m'
aflabilr meaeko diW Puingatan' ."

(Qs. Al Anbiyaa' l?tl: 451

rakwil firm:n Alhh: A A{;ViUrU4t-qi,
ai,i:iUf'tfr Ai\dohantohft aifu *anr.adl,'isesunggahnya

ahu hanya nwnbfi pcrhgoan kepadt loarnu selcalian dengan

wahyu dan tbdololt otlsngerang yang luli mendengar seruarr,

qabib nure lca dibcri peringatarr)

Allah Ta'ala berfirman kep,ada Nabi SAW: Katakao, wahai

Muhanrmad, ke@a orang-orang yang berkata" "Datangkanlah bukti

dan mukjizat k€pada kami, sebagaimana rasul-rasul terdahulu," bahwa

sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada mereka

dengan wahyu dari sisi-Nyq serta memperingatkan mereka akan

siksa-Nya."

"pemikiao, sqerti disebutkan dalam riwayat berikut ini:

24?Ol. Bisyr meoceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada l€trri, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada lsami. dari Qatadah" tentang firman Allah, 
-qs

,flIVH*\ "I(atakanlah (Iai Mulum*od),

'Sesungulnln aht lurya memberi peringatan kepado kamu

sekolian dagm wahyu'." Ia berkata, *Maksudnya adalah,

dengan Al Qrn'an irri.rrl'o

Finnan AllEb, d'tri Silt'{:t-{t "Dan tiatuloh oretg-orang
yang tuli nendengu serutt" Para ahli qira'u berselisih pendapat

tentang qira'at ayat terscbuttsl

te lbtd.
r5r Al qnrdrubi dalam tr8irnya Qlf292),
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Mayoritas ahli qira'at negeri Islam membacanya dengan

fathahpada huruf yo' , fi-yang berarti ia merupakan kata kerja bagi
j-lli a*:,elfazhj3iienj adi marfu'.

Diriwayatkan dari Abu AMunahman As-Sulami., ia

membacanya dengan harakat dhammah pada htrruf ra) gli Ir,
sehingga lafazh i5r 6.n*r, bacaan ini berarti marfu', karena latazh

t.i.f Ii tidak disebutkan subjeknya. Menunrt qira'at ini, maknanya

iaa*,,6!r nl."tr &r fi ri.
Abu Jatfar berkata: Qira'at yang benar menurut kami dalam

hal ini adalatr qira'at para atrli qira'at negeri Islam, karena telatr

menjadi kesepakatan mereka akan qira'at iri. Maknanya adalah,

tidaklah orang yang kafir kepada Allah memperdengarkan hatinya

untuk mengingat pesan-pesan yang ada dalam watryu Allah,
mengambil pelajaran darinya, serta meninggalkan kesesatan jika
dibacakan ayat-ayat-Nya atasnya. Akan tetapi, ia justnr berpaling

darinya dan enggan mengambil pelajaran darinya, persis seperti yang

dilalorkan oleh orang tuli, tidak mendengar ucapan yang dikatakan

kepadanya.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penalnrilan para

ahli takwil lairurya, dan yang berpendapat demikian adalah;

24702. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
rnenceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada.kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, '#- *;
6i;ii-lr 6y{"rf }^2s "Dan tiadalah orang-orangiang tuli

mendengar serwtn apabila mereka diberi peringata4" ia
berkata "sestrngguhnya orang kaft telatr tuli dari

mendengarkan Kitabullah. Ia tidak dapat mendengarkannya

dan tidak dapat memahanri pesan-pesannya. Lain halnya'

dengan orang beriman, ia dapat mendengarkannya."ts2

rt2 lbnu Abi Hatim dalam taftirnya (8D453).
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(L uy$- d;4 
"gJ 

ytai Airfi .; i-:i, d_,

@<4+L
nDart- senntgguhnya, jika mueka ditimpa sedikit saja ilmi

adzab Tuhannw, p asttlah mq ela b ql<ata,, Aduilf,i,
celal<alah Karni, bahwasmrya Kar i adatah qarlg ydrrg
mnrgarfiayadiri selTdiri',' (Qs. Al Anbiyaa. l2.tlz 461

rercw_ir fimen_Afleh: 6fr q vr6; iii1{ ;l* urj3
@ <6r$, (LfrlLliF 

@an sesunggahnya, jiha mereka dititnpa
sedikit saja furi adzab ruhanmu, postiloh mereha berkato, ilAduhai,
celakalah Kami" bahwosanya Kart odarah orang yang menganiaya
diri sendirl")

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta,ala berfirman,
"Sesungguhnya, hai Muharnmad, jika orang-orang yang minta
diseggakan siksa atas mereka itu ditimpa sedikit saja dari adlrrb
Tuhanmu."

Iafazh lLfartinya adalah,u"Ery yang sedikig yang berasal
dari perkataan mereka, N b {}h.6li {i* *iivr, si uan
memberinya sedikit bagian dari hartanya-

Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam riwayat berikut
ini:

24703. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karli, ia berkata: said menceritakan
kepada tarr1t *ggaradab tentang firman Altab ;i*,4i3
* V6 ;ir-|Zfi,,,Don sesungulvgn, jika merelca ditinpa



?r4-,r,irAh:Ihabari

sedikit saja dari adzab Tuhanmu," dia berkata' "Maksudnya

adalah, sesungguhnya.iika mereka ditimpa $iksaan." 
I53

Firman-Nya , <4* (L 4W- €j;4 "Pastitah mereka

berkata, 'Adulai, celakalah l{ami, balm,asanya Kami adalah orang

yang menganiaya diri sendiri'." Maksudnya adalah, jika mereka

ditimpa sedikit saja dari adzab Tuhanmu, watrai Mghammad, karena

kedustaan mereka dan kekufiran mereka terhadapmu. Pada saat itu

akan diketahui kedustian mereka terhadapmu, dan mereka pasti akan

mengaktri nikmat Allatr dan kebaikan Allah terhadap mereka' serta

kekufisan mereka yang berlangstrng lama. Mereka pasti berkat4
..Adutrai, celaka karni. IGmi adatatl orang yang menganiaya diri

sendiri, dengan menyembatr tuhan-tuhan kami dan mengadakan

penantang-penantang. Kami juga telah meninggalkan ibadah terhadap

Allah yang telatr menciptakair dan membeti nikmat kepada kami.

Kami telatr beribadatr kepada tuhan yang salah."

CCC

6LL*EWJ.:rt'f Yfi '#iAL:r\1r;S'C
<,-#L t4 ffi ri'"6 I'i il {.t Jra

"I<rrlni al<a{r tnrrlntaffirg tim$oryatJ ydntg ta|at eadaHd
Kimatr maka tiadalah dirugil<fil *-seon ttgbotang sedikit

pun. Dm iila (maln iln) hrrlryo *brr:otbiii myi pttlt
pdsti t<rrlni nenaatrrr€lorrJ (pahala)rya Dan ailcuplah

l<omi sfuai P enbufr Pulfifrtngan."
(Qs. Al Anbiyaa' lZllz 471

rs3 lbid.

, fToi)
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#A?Effiif#'dL#d;#*
afun nemasang timbangan yarrg tePat Pada Hafi Kiamd, maka

tiadabh dirugilean seseorang barang sedihit pun Don iika [analan
itul hanya seberat blii sawi pun Posti Kami mcndatang*an

[pahalaJnyo Dan cuhuplah Kami scbagai Pembrut perhitungan)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'alaberfirman, 'o;fr'{i
"I(omi akan memosang timboryan" Maksudnya adalah keadilan,

yakni'L:.8 "Y@tg tewt. "

I-ataz4r- J#idengan bentuk hrnggal sebagai na'atbagi lafaztr

ffiH:#jarnatq 
sebab ia satu rangkaian dengan adil, ridha,

Firman-Nya, -rljif A "Pofu Hari Kiamar." Makstrdnya

adalab untuk semua yang ada saat Hari Kiamat dan seluruh makhluk

yang hadir dihadapan Allah pada hari itu.

- , - Sebagian ahli bahasa menakrnilkan maknanya deggan lafazh qf,

yang seakan-akan redaksi maknanya adalah $ 4 t" a! ;j5t:fli'{2
liiir."t

Firman-Nya, ?*S l,X {S' S "Malca tiadalah dirugikan

seseorang boory sedikit Wt" Ir{aksudnya adalab Allah Ta'ala

berfitman, 'Allah tidak akan menganiaya seseorang sedikit pun,

dengan menyiksanya atas suatu dosa yang tidak P€rnah diperbuatnya,

atau mencurangi pahala atas suatu amal kebajikan yang pernah

dikerjakannya Akan tetapi Allah akan membalas orang yang baik

dengan kebaikan, dan tidak menyiksa orang yang jahat kecuali

setimpal dengan kejahatannya "

Demikian penalouilan l@mi, sesuai dengan penakn'ilan para

ahli tal$dt lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

rr Al Farra dalam Ma'od Al Qur'ot QDOS).n lbid
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24704. Mutrunmad bin Sa'd menceritakan kepadalor, ia berkata:

Bapaklu menceritakan kepadalor, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadahr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

ettut,'Fil A'L:-fi 'rtif'6i "Kami atron nem$ang

timbangan yang tePat pada Haqi Kiamat...." la berkata, *Hal

itu sama seperti firman-Nyq i;it *; iij$ 'ri*bangan

pada lrari itu ialah trcbencran (kcodilan)'. Maksud lafazn

igli adarlah mengadili di antara mereka dengan

menyangkut perbuatan baik dan perbuatan

Barangsiapa anral kebaikannya mengalatrkan

kebunrkannya, maka beratlatr timbang.annya. Kebaikannya

telatr melenyapkan keburukannya. Barangsiapa amal

kebunrkannya mengalahkan kebaikannya maka ringanlatt

fi6lnngannya, dan tempatnya adalatl Neraka Hawiyah.

Kebunrkannya tetah melenyapkan kebaikannyu. m 156

24705. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada I€6i, ia 6erkata:

Abdurrazzaq memberitahtrkan kepada karni, ia berkata: Ats-

Tsauri memberitahukan kepada kami dad Ibnu Abi N{ih,
dari Mujahid, tentang firman Allah, A'L:$ 'r;55 '6
,Sil "KCIni akan memasang timbangan yang tepat pada

Hari Kiamat," ia berkatg "sesunggulurya ini hanyalatt

perumpanaan, sebagaimana timbangan diperbolehkan,

kebenaran juga diperbolehkan. " 
ls7

Ats-Tsauri berkata: Al-LaiS berkata dari Mujahid, tentang

ayat 'LLS '"rfi'& 'Kami akan mertasang timbangan yang tepat,"

ia berkata, "Mrk rilrry" adalah keadilan.nl58

's6 lbnu Al Jauzi dulan. Zad Al Masir (51355').
r57 Abdurazzaq dalam tafs[rnya (3D4r.
ra tri5r, Tdsir Ats-Tsawi (lll73).

benar,

buruk.

amal
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Firman-Ny ",'6"6,1:;1d # 3q<.,1L s$ "Daniitw
(amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatanglan

(pahala)nya.' Maksudnya adalah, Altah Ta'ala berfirman, "Sekalipun
kebaikan yang dilakukan oleh sesegrang,- atau kejahatan yang

dilaknkannya hanya seberat biji sawi, 6" [Jdl 'Kami mendatanglcan

(palala)nya'." Maksudnya, Karni pasti akan mendatangkzmnya.

Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24706. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang tunan Allah, 6"r1fi,bi & tt \t1a<tU oy
"Dan jika (amalan itu) lwnya seberat biji sawi pun pasti

Kamt mendatangkan (palwla)rrya," ia berkata, "Maksudnya
adalah, Kami akan mencatatnya dan menghitung patrala

untuknya dan siksa atasnya."lse

24707. Yunus menceritakan kepadalar, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang finnan Allah, ACS S;i A F* 3t44<4 oy
"Dan jika (amalan itu) lwtya seberat biji sawi pun pasti

Kami mendatangkan (palwla)nya," dia berkata, "Maksudnya
adalatr, akan didatangkan patrala dan siksanyq kemudian

memaafkan jika Dia berkehendak, atau menghukum jika Dia
berkehendak, serta memberikan balasan atas ketaatan yang

dilakukannya.'10

Mujahid berkata seperti berilut ini:

24708. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kanil, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najrlu dari Mujatrid,

tentans firrnan Allah, 6"11fi )ii E # SqclA oy

rt' [bnu Abi Hstim dalam aBirnyt$Dai{dari As-Su4di.

'o Tidak lcauri rcmukan atsu nidalam literatur lomi.

-.
l_loe_I-
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"Don jika (amalan itu) lwnya seberat biii sawi pun pasti

Kami mendatangkan (pahala)nya," dia berkata" "Maksudnya

adalah, Kami akan membalasnya."l6l

24709. Amru bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari

Y"j{* tentang firman Allah, il {.{ J6i 5uL o$
6"t ll );| "Ooniiko (amalan itu) hanya seberat biii souti

pun pasti Kami mendatangkan (palwla)nya," dia berkata,

"Maksudnya adalatr, Kami akan membalasnya. "l 62

Firman-Nya, 6" ,fr 'Kami mendatangkan (pahala)nya."

Lafa* tia merupakan bentuk kiasan untuk petempuan, meskipun

lafazh ,"blhr*rry" berbunyi + ,lWkarena yang dimaksud dengan t{a

adalah &, bukan J6. Setiranya yang dimaksud adalah J6, niscaya

akan dikatakan r+.

Disebutkan bahwa Mujahid telah menalnrilkan ayat ini seperti

yang telah kami sebutkan tadi, karena ia membacanya denganluruf
alifpaniang, q,ifT.

Firman-Nya, <Afrt- q ilg "Dan cuhtplah Kami sebagai

Pembuat perhitungon" Maksudnya adalah, cukuplatr Kami sebagai

Pembuat perhitungan bagi setiap yang menyaksikan hari itu, karena

tidak seorang prm yang lebih tatru tentang amal pe$rutamya yang

lalu di dunia; yang baik dan yang bunrk, selain Kami.

ccc

16r Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya $n454).
ta lbid.
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<#t-K;5ur'.i6i;)iiuj_s6;1fr(r1r3
. "Dan sesurlgguhny a telah Kanfi beril(cn lnpda lvfusa dmt
Harurrkitab Tmtrat dmt penuangan sqta pmgaiaranbagi
otorrg.otottg ydngbatakwa." (Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 48)

ratcwil liman Allah : V$ *it lr65i l5$) 6i tfrC 63
@ 6i5-@an sesangguhnya telah Kami berikan kepada Musa
dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi
ot an gq ran g y an g b ertakw a)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: $3
t$(."Dan sesungguhnya telah Kami berikan," Musa bin Imran dan

saudaranya, Harun. lr6;jii "Kitab Taurat," yaitu Al Kitab yang
membedakan antara yang haq dengan yang batil.

Menurut pendapat sebagian ulama, itu adalatr kitab Taurat.
Dan, yang berpendapat demikian adalah:

24716. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan
kepadalar, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 'ttfiii^
berkata, "Maksudnya adalatr Al Kitab.ul63

24711. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang
semisalnya.ls

t6 Mulatrid dalam tafsimya(v4tt).
'il ruta.
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24712. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, lfr( Sft
frfijll i,2|5 6i "D* sesungguhrrya telah Kami berikan

kepado Musa dan Hmun kitab Tanrat," ia berkata" "Al
Furqan yaihr Taurat, baik tcntang halal dan haramnya, dan

apa yang dibedakan oleh Allah denganya antara yang haq

dengan yang batil.'l5t

Ibnu Zaid berkata dalarr riwayat berikut ini:

24713. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, lr65i frirf) ej 6( fi:t uDan

sestmgguhnya telah Kani berikan bPada Musa dan Harun

kitab Trurar," dia berkata, "Al Furqan yaitu Al Haq yang

dib€rikan Allah kepada Musa dan Han[r. Yang memisatrkan

antara keduanya dan Firarur, lalu menetapkan antararnpreka

dengan kebenaran." Ia lalu membacq ii€r:, it l;{i$
e6fll "Dan kepada qPo yang Kami turunkan kepada

hamba lfumi (Muhonmad) di ttmi Fwqan." Dia berkatq
*Maksudnya adalah Perang Badar.n 

166

.Abu Jarfar berkata: Pendapat Ibnu zaid ini lebih sesuai

dengan zhahir aya! karena ada hunrf wou yglxg masuk pada lafazh'

*j: Jika yang dimaksud Al Furqan adalah Taurat; seperti yang

dikatakan,oleh, y.a9.g .bernendanat demikian, niscaya redaksi ayat akan

berbruryi i* otlit'oTtu, ei q l/"starcm rtslr yang diberikan

kepada Musa dan Hanur adalah Taurat yang menyinari mereka berdua

dan orang-orang yang mengikutinya dalam urusalr aguna mereka"

t65 As-Suyuthi dalam Ad-Dur At Mantsw (51634), hanya dinisbatkan kepada lbnu

Jarir.
16 As-suyuthi dalam Ad-Dw Al Mantsur (51634), hanya dinisbatkan kepadan Ibnu

Jarir.
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sehingga memperlihatkan kepada mereka yang halal dan yang haram.

Sedangkan yang dimaksud di sini bukan ttlailt *Q "Cahaya
penglihatan mata?'. Selain itu, dengan masuknya huruf wau pada

lafazh t!;*, maka menjadi dalil bahwa yang dimaksud dengan Al
Fwqan adalatr selain Taurat.

' Jika ada yang berkat4 "Apa yang menghalangi jika lafazh tQ
adalah sifat bagi Al Ftrqan, meskipun ada huruf wau ydng-masuk
pfdanyg danmaknanya, cJl,i otfii*jseperti firmanAllah, $f,Jit A
t4, @ 'Dengan , hiasqJt, yaitu bintang-bintang, dan telii
memelihararrya (s ebenar-benarnya)'. "

Jawabannya adalatr, "Meskipun hal itu ada kemungkinan
benar, tetapi makna yang paling ztrahir adalah seperti yang kami
katakan, dan seharusnya kita menakwilkan firman Allah dengan

makna yang lebih memungkinkan dan lebih dikenal dari berbagai

sudut paqiang yang dikenal oleh orang Arab, selama tidak ada dalil
atau alasan yang menyalahinya, yang wajib kita pegang, baik berupa
argutuentasi khabar maupun berupa hasil akal.

Firman-Ny u, (r-$l-K$ "Serta pengajaran bagi orang-orang
yang bertabia. " Maksudnya adalatr, sebagai peringatan bagi orang-
orang yang bertakwa kepada Allah, dengan menaati-Nya,
melaksanakan kewajibm-Nyq dan menjautri berbuat maksiat kepada-
Nya. Allah mengingatkan mereka dengan Taurat yang ditierikan
ke,pada Musa dan Harun

occ

<,H {t1;fi <} {, #U & < i; q'uifr

" (Yaiat) onlng.ordng yorng ulcut dl<arr (adz&) Tuhan
mqelra, seilang msela tidak melih.at.Nya, diln mrl,,:el<a



TafsirAdr-lfdoti

mficsa tal<ut otkrr,'. (tibcnya) HtriKimnat.'
(Qs. Al Anbiyaa' l2llz 491

ratrwil fiman Alleh:'r;efr <i fr ;.-fV #i 6jg "fi
@ aH (YattuJ orangqrung ynng .iahat ahan [adzabJ Tuhan

nrercha, sedang mereho tidah melihd-Nya, dan mcreka metoso

tahat ahan [tibanyal Hari Kianut)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Kami

telatr memberikan Taurat kepada Mtrsa dan Hanur rurtrrk menjadi

peringatan bagi orang-orang yang bertakwq yang takut kepada Tuhan

mereka dengan sesgatu yang gaib; saat di dunia akan siksaan di

akhirat jika mereka melalaikan kewajiban yang telatr dibebankan

kepada mereka. Dengan rasa takut itulah mereka memelihara batasan-

batasan dan kewajiban kepada Tuhannya. Terhadap tibanya Hari

Kiamat, mereka 6# "merasa tahtt" jika kelak mereka

menghadap Allah dalam keadaan lalai dari Tuhan mereka $ehingga

memperoleh siksa-Nya.

ccc

* @s;;afi':jfi"r$tfirr$,
"Dcn NQtn'anini aihlrt $orrukilrt (W*ngo nn) yarrg

trl./rnh ymrg tclah l(arni fiuani/rrrit. Mala
mengqryrtkahrlarnrun'errying*mhYo?"

(Qs. Al Anbiyaa' [2U: 50)

raks,ir rirman Allah: I @ Atiidltl klt*x,tr'
(Don At Qur'an ini odotah suatu hitol [pertngotonJ yong
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mempunyai berhah yang telah Komi turunhan. Maka mengapahah

kamu mengingkarinya?)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman, 'Al
Qur:an yang Kami tunurkan kepada Muhammad SAW ini merupakan

peringatan bagi orang yang mau mengingatnya dan pelajaran bagi

orang yang mau mengambil pelajaran darinya."

i{j IIJA "Yang mempunyai berkah yang telah Kami
turunkan." Maksudnya adalah, sebagaimana Taurat yang Kami
tunmkan kepada Musa dan Hanur, serta peringatan bagi orang-orang

yang hrtakr ra.

'bi$ ,{ Ffr "Maka mengapakah kamu mengingkarinya?"

Maksudnya adalatr, Allah Ta'ala berfirrran, "Jadi, mengapa kalian

mengingkari kitab yang kami turuqkan kepada Muhammad? Mengapa

\li*berkata, Ji-tZ FP"W b7 ? & i;i,fr ,F # ifr
&rjyi'(Al Qur'an iru adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-

adakonnya, bahkan Dia sendiri seorang penyair, maka hendalorya ia
mendaianglran kcpada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul
yang telah lalu diutus'. Apa yang Kami datangkan kepada mereka

merupakan peringatan bagi mereka yang bertakwa, sebagaimana telah

Kami datangkan kepada Musa dan Harun, u9n menjadi peringatan

bagi mereka yang bertakwa."

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya. Dan, yang mengatakan demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

24714. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari a-aladall, lentang firman Allah, T> r:t$
+ @ 'o#! ,x?ffi'^{i rtq "Dan Al Qur'an ini adalah

suntu kitab (perinlatan) yang mempunyai berkah yang telah



-lJt6lr

TafuirArt:Ilrrrfui

Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?"

Dia berkata, "Maksudnya adalatr, Al Qur'an ini.r:167

ccc

@ qr|t qKj fi u i ^:.'rt9541;,et'
t#c$31 ,fih!:jr2Je,r,4o1{

"D ort sesilngu lmy a tclah Karni omryaahlral Wfu
Ibrahi'rnhidilydrl<ebenmonsebehtm(lvfusodmHanm),
don adalah Karrfi mengetalwi (l<eadaorr)nya. (lngtlah),
lrrltikalbrahfu bqlaalepafu bapaluryadartlcawrvrya,

'Paamg-paanga1at<ahiniyangl<amutclunbefihadah
l<cpadarvya'?" (Qs. Al Anbiyaa' [2U t 5l'521

Talrn it firma4 Allah : io$ +Ki'ii,a3 d'*n9.ffit; iift
@ '";# $ kl ;{ h.g }t (, 4r!,5 ;, i61 @ @an

sesungguhnya telah Kami anugeruhkan kepada lbrahim hidayah

leebenaran sebelum [Musa dan HarunJ, ddn adalah Kami

mengetahui [keadaanJnyu [IngatlahJ, hetika lbrahim berhata

kepada bapaknya dan haumnya, "Potung-patung apahah ini yang

hamu tekun beribadah. hePadanYa? ")

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya telah Kami hmjukkan kepada Ibrahim, sebelum Musa

dan Han[r, kemudian Kami bimbing dia kepada yang hak, dan Kami

selamatkan ia dari kaurnnya serta keluarganya dari menyembatr

pahrng dan berhala, sebagaimana Kami melakgkan hal itu atas

Muhammad SAW."

tu, Al Qurttrubi dalam tafsirnya (11296) dan Ibnu Kasir dalam tafsirnya (3/182). '

,ml



il,

&lnahy'.JAnblgaa'

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lairurya, dan yang berpendapat derrikian adalatr:

24715. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaktl ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada kanri, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibrtu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, $3
iii u ig 'Afl-($(. "Dm sesungguhnya telah Kami

anugerahkanl ldpada Ibrahim hidayah kcbenaran sebelum

(Musa dan Harun)," ia berkata, "Maksudnya adalah, Kami

telah memberikan petunjuk kepadanya kefika ia masih

kecil."l68

24716. Al Qasim menceritakan kepada karli, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman
-", 'Allah, 'ii u i'.r$ 'r-*$y$t fi; "Dan sesingguhnya telah

Kami anugerahkan' kcpada lbrahim hidoyah kcbenaran

sebelum (!u[usa dan Harun)," ia berkata, "Maksudnya adalalr,' 
Dia telatr memberikan pehrnjuk kepadanya ketika ia masih

kecil.'l6e

24717. Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahrnan menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, li u:,'^ri 'e$6:. f7l3

"Dan sesungguhnya telah Kami anugerdhkan kepada

Ibrahim hidayah kcbenaran sebelum (Musa dan Harun)," ia

ra MuSahid dalam tafsirnya (472) dantbnu Abi Hatim dalam.tafsirnya Gn454).
ta lbid.
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berkata "Maksudnya adalah, Dia telatr memberikan petunfuk

kepadanya ketika masih kecil'"170

24718. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Said menceritakan

kepada Lrmi da; Qatadah, tentang firman Allah, -(fr( $it
'if u i"lt 'r*^ "Dan sesungguhnya telah Kami

inugerahkan k p"do lbrahim hidayoh kebenaran sebelum

(Musa dan Harun),'' dia berkata, ''Maksudrrya adalatr, Kami

berikan Petu4i* untuknYa. u I ?l

Firman-Nya, '# q (K3 "O* adatah Kami mengetahui

(kcadaan)nya." Maksudnya adalah, Kami mengeta[ui batrwa ia

memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah, tidak menyekutukan-

Nya dengan se$atu Pun.

Firman-Nya, +r3S ;Y 36 il "(Ingotlah), ketika lbrahim

berkata kcpada bapabtya dan kaumnya." Maksudnya {11fr2 tetika
Ibratrim berkata repaaanya dan kepada merekq $k\ l['h$";"C
IrjKt ,.patung-patung apakoh ini yang kamu tehn beribadah

k podorryo?" Ibrahim berkata kepada mereka, "Gambar apa ini yang

kalian sembah?" Patung-patung tersebut adalah berhala-berhala yang

menjadi sesembahan mereka Seperti disebutkan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

24719. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kePada lGIIli, ia berkata: Isa

menceritakan k€pada lcami, Al Harits menceritaftan

kepadaku, ia berkate Al Hasan me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada karni, sernuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Atlah, $bC

iX 'jjl;rr.* i toluamAd-Dur Ar Mottar(s/63i), dinisbatlon kepada lbnu Jarir.



j;g "Patung-patung apatwh ini," diaberkata, "Maksudnya

adalatr, berhala-berh alal r72

24720. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.lTS.

Pada bagian lalu dari bt*u ini kami telah kami menjelaskan

batrwa ";pl * 4A, artinya adalah, berdiam atas sesuatu, beserta

dalil-dalil serta riwayat dari para ahli tal$,il lairurya.lil

cco

'Pfu6;|'K3:i,i6@6*$6:.rq;-6f*$6

@4ji'u61"#GqJ86@#,y,a
"M?"btnmiawab,'l<aminwda7atib"polr.Uopdkl<rrrri

*rw "*at*y a' . Ibr ahim bqbta,'sesungguhny a l<arru dart

bapebapalfiwberddndalflnllcesesatmydngnyata'.Mqel<a
mmj aw ab,' AP al<sh l<anau datang l<pp ddf, l<frnJi dmgan

s'urrgtrrh-mnguhatlolul<ahl@wtemtas'ukor(mg.ordrrgyang
funain nvlitl'?n (Qt. Al Anbiyaa' l}Ll: 53.55\

l

rakwillirmanAtlah:'jKifi 36@ <u&66{s:;1ff.t$6
@'"*t'n$ t efU@'66 @ #,yi;HC\:;')fr tuii *o
menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak hami menyembahnya-"

Ibrahim berkata, "sesungguhnya kamu dan bapak-bapahmu berada

dalam kesesatan yang nyata" Mereka meniawab, nApahah kamu

SuralrAlAnbdyaa'

tz Mulatrid dalam tafsirnya (l/41l).
'n lbid.
r'4 Lihat penafsirur suatr Al Baqaratr ayat 187 dan srnah Al A'raaf ayat 138.



datang kepada hami dengan sungguh-sungguh atauhah kamu

termos uk orung4rang yang betmain-main?')

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman: Bapak

Ibratrim dan kaurnnya menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami

menyembatr berhala-berhala ini. Kami mengikuti ajaran mereka' maka

kami menyembahriya, sebagaimana mereka menyembahnya"'

Firman-Ny r, i6 "Ia berkata." Maksudnya ud"tut Ibrahim' J6
'iK"srrrrgguinyo kamu"-watrai^kaum #i +t* A uDalam

ke s e s at an y ang nyat a.''r$fti6 )r1 " x*ri i ani ap ak-b op abnu, "
karena kalian telatr meriyembatrnya. yti ,),fi t2 "Dalom kcsesatan

yang nyata,,,karena lad dari jalan yang benar dan berjalan tidak pada

hrjuannya. g$ "Nyoro." Maksudnya adalah, jelaskan kepada mereka

yang berpitit a"ng"t akal batrwa kalian pada kondisi demikian telatr

bergeser dari yang haq.

'd+Gi;VG "Mereka meniawab, 'Apakah kannu datang

kepada 
-kami 

dengan sunggah-sungguh'?" Maksudnya adalali; -bapak

Ibratrim dan kaumnya menjawab, *Apakatr kamu datang kepada-kami

secara srurgguh-sungguh, dengan aPa yang kami kataftan?" c;! il
"Ataukah kamu," orang yang benenda gurau dan main-mai 

"? irt;$t'n
" Ataukah kamu termasuk orang'orang yang bermain-main? "

CCC

.ify,&Wgfliiei, {i^W#:s.srtejrs

@4#i
'Ibrahimbetl1363'r'sebenarrryaTt}[rp4i3lgp71wialglhTillrtrrl

lffiStt itrrrJ bwni yarrg talruh nrrrwiptafuvryw fu. allr,t

t"n"i*t -angriong yffig d44t mentberika6ktkti gfins

yang itemtiian rt r'? (G. Al Anbivaa' t?.ll: 561

TatstuAth:I\afuri

riit'l
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ratrwir firman A[ah: €;;Lt "51,86 
gt$W'fr:S.if

O-XfiiUKlt &(\ gtrot t^ berkata, "sebenarnya Tuhan

lcamu ialah Tuhan langil dan bumiyang telah menciptakannya; dan

ahu termasuk orang-orung yailg dapat memberihan bukti atas yang

demihian itL")
Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala Mrman: Ibrattim

berkata kepada merekq 'Namun aku benar-benar datang kepada

. kalian secara sunggutr-sungguh dan tidak sedang main-main. Tuhan

kalian adalatr Tuhan langit dan bumi yang telatr menciptakannya."

Firman-Nya, (l!t iF ($ "Don aku atas yang demikian itu."

Maksudnya adalah, Tuhan kalian adalatr yang memelihara langit dan

buloi, serta menciptakan keduanya. Bukan patung-patung yang kalian

sembatr dan bukan pula selain-Nya menjadi saksi."

Firman-Nya, 6-*ii)i'$ " T e, m as uk or an g-or ang y an g dapat

miemberikan bubi." Maksudnya adalatr, hanya Dia, maka sembahlah

Dia.'Brrkan patung-patung ini yang telatr menciptakannya, yang tidak

memberi batraya dan manfaat.

ooc

$* ;itili@ ir,i'ty; 6'.,; K1Ai"4{ ;i6;

, ,@6#.$;{*i'l*{,
'Derrli AJildt, sesangguluvy;o dku al(an iiielalcul<frrr tipu-daya

tsrhadop b qlwl*b uhalamu seildnh l<arrru P eryt
llarv.yd.Mdl<f, lbrahirniernbumbqlwla-berrhala

ifii hn;cilr brflotbs-potong, l<eamti yang'terb"sm (tiduL)
dmi patuns-Pahmg yanglain; agm mrl":el<al<e,rrrbdli knhtk

bdrtaiiyq) l<cpadanyo." (Qs. Al Anbiy.aa., t2U: 5?'-58)

LJ
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berhalamu sesudah kamu peryi meninggalkannyL Maka lbrahim

membuat berhala-berhala itu hancur betpotong-potong, kecuali

yang terbesar [indahJ dari patung-patung yang lain; agar mereka

kembali [untuh bertanyal hepadanya)

Diriwayatkan batrwa Ibrahim bersumpatr dengan sumpatr ini

tanpa sepengetatruan kaumnya dan secara sembunyi-sembgnyi. Tidak

seorang pun yang mendengar sumpahnya -kecuali seseorang yang

menyebarkannya ketika mereka berkata, U dSyWS(S J:t i'
@' 

"+f 
fi3tiiS-66;;U6@ <4tr "..-.'siapakahvans

meUnttai perbudtan ini terhadap tuhan-tulnn kami, sesungguhnya

dia termasuk orang-orang yang zlalim'. Mereka berlrata, 'Kami

dengar ada Seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang

bernama lbrahim'."

Demikian, dan yang berpendapat demikian adalafr:

24721. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya 
-dari

Ibnu Abu Najrh, dari Mujahid; tentang firman Allah, ;ti65
'S1tA '-oa"4l "Demi Allah, sesungguhnya aht alcan

melahtlan tipu'daya terhadap berhala-berhalamu," dia

berkata, "Maksudnya adalatr perkataan Ibrahim ketika diajak

kaumnya mengikuti hari raya mereka, tapi Ibrahim enggan

dan berkata, 'sesungguhnya aku sakit'. Lalu ada seseorang

yang terlambat datang, mendengar sumpah lbratrim yang

mengancam patung-patun€ merek4 dan orang tersebutlah

yang berkata, 'f;A,il3rf-'#-6€:; 'Kami dengar ada
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seotang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang

bernama lbrahim'."t75

24722. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.lT6

24723. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
, menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepadq \ami -dari Qatadatr, tentang firman Allah, 6li3
KltS '-o:t$l "Demi Allah, sesungguhnya aht aknn

melalculwn tipu-daya terhadap berhala-berhalamu," dia

berkata, "Menurut kami, ia mengatakan demikian tanpa ada

seorang pun yang mendengarnya" sesudatr mereka pergi

meninggalkannya."I77

- Para ahli qira'ar berbeda pendapat dalam membaca ayat,t7$

i @{1 6'1j, A[j,j "Maka'Ibrahim membuat berhata-berhata
itu hancur berpotong.potong, kecuali yang terbesar (induk)."

r]5 tvtul*ria dahm tafsirn ya (l I 4 12,413).
176 lbid.
rz lbnu Abi Hatim dalam tafsirnyag2alfl.
r?E Jumhur membacanya dengan harakat dhammahpada huruf7lnt.

Al Kasa'i membacanya dengan harakat kasrah pada hurufjiz.
Lihat Taisir Ji Al Qiraat As-Saba' (hal. 126).

Qira'at dengan harakat kasrah pada hurufjim adalah qira'at Abu Bakar Ash-
Shiddiq, Ibnu Masud, Abu Razin, Qatadah, Ibnu Muhaisin, Al A'masy, Al
Kasa'i, Ibnu Muqsim, dan Abu Haiwah.

Qira'at dengan harakat dhammah pada hurufjizr adalatr qira'at Abu Abbas, Abu
Nuhaik, Abu Sammak, Abu Raja Al Atharidi, dan Abu Ayyub As-Sakhtayani.

Qira' at dengan harakat fathahpada hunrfjiz adalatr qira' at AshimAl Jahdari.

Qira'at dengan bar,akaf fafiah pada huruf jim larrya alif adalah qira'at Adh-
Dhahhak dan Ibnu Ya'mar,
Qira'at dengan harakat dhammahpada huruf/rrn tarrya alif adalah qira'at Muadz

, Al Qari, Abu Haiwah, dan Ibnu Watsab.
Lihat T$sir Abu Hayyan Q1445) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/357,
358).



Tafsir Nh:I'habori

Mayoritas atfli qira'af negeri Islam 
,(1"lui1 

j*vu bin witsab, Al

A,masy, dan Al Kasai) membacanyu $Xlifiiyang berarti bentuk

jamak dari lataz4r- i;*. Seakan-akan denqannYa 
"y?:"k?.hendak

menjamak irli";i $h seperti menjamak lafazlr, efti u'it drll
vtf .

Qira'at yang paling tepat mentrut kami ry* yang

membacanya dengan harakat dhammah pada hunrfTlrz ['Ji karena

telatr menjadi kesepakatan para atrli qira'at negeri Islam, dan apa yang

telatr menjadi kesepakatan bersama tentulah yang paling benar. Jika ia

dibaca demikian, berarti berbentuk mashdar, seperti ,;,tr;Ati crrilr

Orillri yang tidak memitiki kata tunggal. Sedangkan jika dibaca

dengan harakat kasrah pada huruf iim, mak1l" rn."..TI*9 bentuk

jarnak daxi d1r yaitu bentuk J+l y-g diubatr dari ill 5\W seperti"#t 
f ,ii;e;Sr artinya 

-adalah, 
yang dihanc*t* berkeping-

keping.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penalowilan para

ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

24724. Ali bin Daud menceritakan kepada}u, ia berkata: Abdullah

bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, $t;i#
"Malra lbrahim membuat berhala-berhala itu hancur

berpotong-potong," ia berkata' "Maksudnya adalah,

remuk.'179

24725. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

tD Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyntt (3/451) dan Ibnu Abi Hatim dalam

tafsirnya (8n455).
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berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Afr;;
au ttsiji "Matra lbrahim membuat berhala-berhala itu hancur

berpotong-potong," ia berkata, "Makzudnya adalatr,

terpotong-potong. " 
I Eo

24726. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid, dengan redaksi yang

sernisalnya.lsl

24727. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, $(t;iir{i
"Mala lbrahim membuat berhala-berhala itu hancur

berpotong-potong," $a berkata, "Maksudnya adalah,

potongan-potongan. " 
I 82

. Alasan Ibratrim AS menghanctrkan berhala-berhala kaumnya

adalali seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24728. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, ia berkata: Bapak Ibratrim berkata

kepada Ibrahim, 'Wahai Ibrahim, sestrngguhnya kita

mempunyai hari raya, barangkali jika engkau ikut

merayakannya bersama kami maka engkau akan tenarik

dengan agama kami!" Ketika hari raya tiba, mereka keluar

untuk merayakannya, dan Ibrahim ikut keluar bersama

mereka. Namun ketika sampai di pertengatran jalan, Ibratrim

menjatuhkan dirinya dan berkata, "Aku sakit. Aku merasakan

tm Mu5atrid dalam tafsirny a 0 Al2).
ttr lbid.
It2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(5D455).
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sakit di kakiku,'? Mereka Pun menginjak kedua kakinya' dan

ia dalam keadaan terjahrh. Hingga ketika mereka sqmua telah

:H:#*tffifl:,ffi::ffiffi ffi,B #
@'rr$ "Demi Allah, sesunggahnya aht akan melahtkan

trp"-d 
-"yo 

terladap berhala'berhalamu sesudah kamu pergi

meninggalkawya." Mereka pun mendengarnya.

Ibrahim lalu kembali ke rumatr berhala-berhala tersebg! dan

ternyata berhala-berhala tersebut ada di dalam pendopo yang

sangat besar. Ada satu pattJng yang sangat besar, yang

menghadap ke pintu pendopo, dan di sampingnya ada pattrng

yang lebih kecil drinya berderEtan, yang setiap patung di

belakangnya ada pahrng yang lebih kecil darinya, hingga

sampai ke pintu pendopo. Temyata mereka telah

membuatkan makanan dan meletakkannya dihadapan Patung-

patrJng tersebut. Mereka berkata, 'Nanti jika kita kembali,

makanan-malcanan kita sudatr diberkad oleh berhala-belhala,

lalu banrlah kia rnalsan.'

Ketika Ibrahim melihat Patmg-pahmg tersebut dan makanan-

makanan yang ada dihadapan mereka <tgY <J\ "Ia berlata,

'Tidaktuh lcalian makan'?" (Qs. A&-Dzaariyaat l5ll:21)
Tatkala patung-patung tersebut -tidak 

menjawabny4 ia

berkara" @;4 W #U @ 'bjti{'YJY"Kenaln
lulian tifuk me4iawabZ'n tafr dilwdapinyo berlwla-berhala

in sombil memuhtlnya dengan tangan kanonnya (dengan

htot)." Ia pun mengambil kapak dan msmul$l seluruh

patug yang adq keurudian menggantungkan lopak di leher

patung yang paling besar. Sstelatt itu ia keluar.

Ketika orans-orang hendalc mengambil makanan, i33;"96,.j4$3$,-t$:{r$iJ6@6d;ffi lSilyr4:;4r:ti
'@ "Mereia berkata, 'siapolmh yang melahtkan perbuatan
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ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk

orang-orang yang zhalim'. Mereka berkata, 'Kami dengar

ada seorang pemuda yang mencela berhola-berhala ini yang

bernama lbrahim'."rt3

Firman-Nya , I fr? $y "Kecuati yang terbesar (induk)''

Makzudnya adatah, 
'kecuali 

patung yang paling besar, ia tidak

dihancurkan oleh Ibrahim, dan di leher patung besar tersebut Ibratrim

menggantungkan kapak.

Demikian penalnrilan kami, sesuai dengan penalon'ilan para

ahli takwil lainnyq dan yang berpendapat demikian adalatr:

24729. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku. dari Ibng Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, 'l @ *t "Kecuali yang terbesar (induk)," dia

berkatai Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalatr, kecuali

' .- yang paling besar, induk dari patung-pahJng tersebut."l84

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata,' 'Ibrahim meletakkan

kapak yang ia grnakan untuk menghancqrkan patung.pahrng tersebut

di dada pafirng yang paling besar,"yang tidak ia hancurk*.rrl85

24730. Muhammad bin Amr menceritakan kepada}u, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, sepuanya dari

Ibnu Ati Najih, dari Mujahid, ia berkat4 "Maksudnya

adalah, Ibratrim meletakkan kapak yang'ia gunakan untuk

t83 Ath-Thabari dalanr tarikhnya (ltl44, 145) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

0tnea.rs As-Suyuttri dalamAd-Dur Al Mantsur (51637\.
ro Mu5atrid ddam tafsirnya dengan sedikit perbedaan redaksi (ll4l2).

I
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menghancurkan patung-pahmg tersebut di dada patung yang

paling besar, yang tidak ia hancurk*'nlt6

24731. Ibnu Humaid menceritahan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Ibratrim menghadap kepada patung-patung tersebut, seperti

diinfonnasikan oleh Allah dalam finnan-Nya, il\W
"sambil memuhtlnya dengan tangan kananrrya (dengan

htat)." Kemudian ia memecatrkannya dengan kapak yang'ada

di tangannya, hingga ketika tinggal satu patung yang paling

besar, ia mengikatkan kapak tersebut di tangannya kemudian

patung-pattrng mereka telah hancur, sehingga mereka

menjadi sedih dan berkata, "siapakah yang melakukan hal

tersebut atas hrhan-tuhan kami? Sesunggghnya ia termasuk

orang-orang yang aniaYa."l87

Firman-Nya, 6bii$iy; "Agar mereka kcmbati (untuk

bertarrya) kepailanya.'"Maksudnya adalatr, Ibrahim melakukan hal itu

atas tuhan-tuhan mereka supaya mereka mengambil pelajaran dan

menyadari batrwa jika tuhan-tuhan tersebut tidak dapat membela

dirinya sendiri, apalagi membela orarlg lain. Denlan begr-tu

diharapkan mereka betsedia meninggalkan sesembahan mereka lald

mengikuti agamanya dan menuhanlcdn Allah Ta'ala

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penalorilan,para

ahli tahilil lainnya, $a* y.ng berpendapat demikian adalah: l

24732. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Yaird
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritak4n

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, ';$ fr
6hj- 'Aggr wpreka kBmbali' (untuk 

, 
bertanya)

t6 lbid.
rt' Attr-Thabari dalam tarikhnya (l/145).
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Iwpadarrya," dia berkata, "Ibrahim menipu daya mereka

seperti itu grrna mengingatkan mereka."l88

OCC

'e$i'tqj#,o.6ii6$.46V66
@a'#

'Illrrrelcatrrdor'a,'Si4paedh WW rmelalolrlorrt Derfum lni
tuhodq rrrtlwn aitrrrtl<mir sesrnguhnyo futenrusuk

ormg-orcrng tmrg d:rtlitn'. MerelraWfra, Karni ilengu ailt
*orutg pemtda I frlg mewia berM*brr,twla hu y aW
bemornalbtalan=u.Mqelcotrl"/rr,ar'(I(aloraemik;,m)

fulrualah ilio ilrriwffi carayoriw, d@ ifrlilfi otmtgfuryah
agm-rrrrcla rnuryalsikort'.' (Q!. Al Anbtraa' [2U: 59'6ll

Takwit fiman Allrh: <^,XfX;t 5f tlUri;# -Y, # # -abv 136 @r# re Wffifi$
@ 6:#- (Mereha berhaa, "S@hdh yang nphhu*or

Tnrbaatan int terhadop tahan4trtan harnl, sesangguhnya dla

tctnrrr;lh orang4tang yang zholt rt" Merckc bethata, "Nonl
dengu odo seorung pemudo yang ncncela bcrhato-,berhala ini yang

bnana l}nohtttl" Mereha buketo, "(Kalau demihian) bowalah

db dcngon caru yang dapot dillhol orang bonyab agar nurcha

rlsytLtifulz.n)

Mal$ud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Ketika

kaum Ibratritn melihat tuhan-tuhan mereka telatr hancru berkeping-

{i,w66GD 5*i;I

rs lbmu Abi Hdim dalam tafsirnya$DaSi.



keprng, kecuali satu patung paling besar yang Ibratrim mengikatkan

kapak kepadanya, mereka berkatq "siapakatr yang melakukan

p.ib*tuo ini terhadap hrhan-tuhan kami? Sesurgguhnya dia termasuk

orang-orang yang dzalim, atau orang yang melakgkan ini tidak

sehanrsnya melaktrkannYa."

@ Arl 
^ 

36 ?# 6 €4 $6 "un'*o berkata' 'I(ami

dengar oao i*i*g pemudo yang mencela berhala-berlnla ini yang

'ffi,#:m;6?f"f rl\t'#'iibi'fr:
,,Demi Allah, sesungguhnya aht akan melahtkan tipu-daya teyladay

berhala-berhalamu sesudah kamu Pergt meninggalkannya'" 6t W
.r{fi,-,,Kami dengw ada seorang pemuda yang mencela berhola-

b erhal a.,, rr_$;Sii, 3ti.,, Ini yang b erruma lbr ahim." Seperti disebutkan

dalam riwiyat-riwayat berikut ini:

24733. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menc,gritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, (i'6:;gE
'i#-"Mereka berkata, 'Katni dengar ada seorang pemuda

io"S mbncela berhala'berhala ini'." la berkata, "Maksudnya

adalah mencelanya dengan sesuatu yang menimbulkan

aib.ul89

24734. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

euut, @ o+fld 3q'ifr-€,C;fi6 "Mereka bertata,
,Kami dengbr ada seorbng pemuda yang mencela berhala-

berhala ini yang bernama lbrahim'." Ia berkata, "Maksudnya

adalatr, kami mendengfi ia mencela, menganggapnya ada aib

dan mengolok-,oloknya. Belum pernatr kami mendengar

Talsif.Ath:Ihafui

's Tidak kami temukan atsar iri dari Ibnu Juraij. Ini merupakan perkataan Al Fana'

Lihat Zad Al Masir (5t359) dn Tafsir Al Qtrthabi Qlmq'
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seseorang berkata seperti itu. Jadi, kami kira dialah

PelakunYa'"I9, 
-,..- zz zzz zt...Flryr:Uv.",q'pj9<4${:#y9!l*,#;fug|, d,' .!rlr

t?t. lla'*K#F.;:WlJi@ a,;a.# n6ifiF+ffilrr@ 
-'iifrl(r1+f

,,Merelra irrioto, 'siapakah yang melahttran pdrbuatan ini terhadap

tuhawtUhan lrami, sesungguhrrya dia termasuk orang-orang yang

zhalina. Merefta berftata, 'Kami dengar ada seorang pemuda yang

mencela berhala-berhala ini yang bernama lbrahim'. Merelra berlwta,

'(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang

banyatc agar mereka menyaksikan'." Maksudnya adalatr, Allah Ta'ala

berfirman, "Kaum Ibratrim saling berkata di antara mereka,
.Datangkan kemari orang yang melalorkan perbuatan ini, yang kalian

dengar telah mencela dengan aib dan mengejek tuhan-tuhan kita

dihadapan orang-orang' . "

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, dihadapan

orang-orang. Sebagian mengatakan batrwa maknanya adalah, dengan

penglihatan orang-orang dan dihadapan mereka. Mereka berkata,

"Maksud sebenarnya adalah, perlihatkan orang yang melakukan

perbuatan itu kepada orang-orang. Seperti perkataan,orang Arab jika

ada suatu perkara yang tampak dan nyatq /8t ;,[el ;d Ui; oS yang

maksudnya yaitu, hal tersebut terjadi di tengatr keramaian orang."

Para atrli tals,vil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat,

6:#- eLl "Agar mereka menyaksilwn " Sebagian berpendapat

bahwa tttitkt *yu adalah, agar manusia menyaksikan bahwa dialah

yang melakukan hal itu, sehingga persaksian mereka menjadi bukti

bagi kami atas PerbuatannYa.

sebagian yang,lain berpendapat batrwa maknanya adalah,

mereka melakukan hal ini karena mereka tidak senang menyeretnya

ts Ath-Thabari dalaur tarikhnya (l/145).
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tanpa ada bukti pelakrurya. Mereka yang berpendapat seperti ini

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24735. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada,karni, ia berkata: Asbath llenceritakan
kepada kami dari As-Sudi, tentang ayat, *

^t . --- - ttt -f .'--a --- - - 'i3 $ 4vu fi6i,JL iJ6
trlz

@ 6:#. {ildJ*26i, Merelsa berlcata,' (I(alau demikian)

batatah dia bengan cora yang dapat dilihat orang barryalC

agor merelw menyaksil(an'." Ia berkata, "Maksudnya adalah,

atas hal tersebut, bahwa dialah pelakunya'"lel

24736. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami daripatadatr, tentang firman Allah, 4'6Yt'fl6

@ 6:#- eA o.gi i6 i[ "Mere*a bertata' '(Kalau

demiHan) bay,btah dia dengan cara yang dapot dilihat orang

banyatc, agar mereka menyoksilan''" Dia berkata,

"Maksudnya adalah, mereka enggan menyeretnya. tanpa

6r16i.r:le2

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalatr, agar mereka

menyaksikan hukuman yang akan ditimpakan kepadanya (Ibrahim).

Seperti disebutkan pada riwayat berikut ini:

24737. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Telatr

sampai kepada Namrudz berita Berbuatan Pla,F atas {uhan-

tnhan ,r,.rlm- @-ZtJ#- # o.6i # & +'$U \36

"Merela be;rkata, '(Kalau demiHan) bau'alah dia dengan

ccra yang dapart ditihat orang banyalc, agar merelu

te' Ibid.

'* tUnu Abi Hatim dalam tafsirnya(812455).
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menyaksikanl " Maksudnya adalah, apa yang harus dilakukan

kepadanya.le3

Makna yang paling ztrahir yaitu, mereka berkata, "Bawalatr dia

kemari, dihadapan orang-orang, agg mereka menyaksikan hukuman

yang kami timpakan kepadanya.' Itu karena jika yang dimaksud

adaldh. agar mereka menyaksikan perbuatannya, tentu dikatakan,
*Lihatlah hai orang-orang yang menyaksikannya, dialah yang

melakukan hal itu.'
ccc

:M :5. i6@ rifi {'.W,$i A) &,r}6

<-,H$er;ibtri,;),+
"Mqelabettmrya,'Apal<ahlrarrrwyutsmelalai<art

perAuamlniterhadm[fithfrL'tutwrJl<orlrJirhoi.lLr:ahhn?\
tAroni^neniawab,'sebenmtryapafi,mgycrttgfu saritulah

ycrrJgmelatat<uvrya,nwllotrriuydlroriiahllrlpadabrhalaia+

iilra trwela daptb&icar*" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 62'631

Talrwil firman Allah: i6 @ r=0r.6-69)5 (i &.Tj6
@ 6#- tStL 

"t'i.I&-t'1, {'9 fia $.(Mereha
beilanya, "Apakah kamur'yang melakukan perbuatan ki terhadap

tuhan tuhan hami, hai lbrahim?n lbtahim meniawab, "Sebenarnya
patung yang besar itutah yang melakakannya, maka tanyakanlah

kepada berhala itu,iika mereha dapat berbicara.")

Maksudnya adalatr, mereka berkata, "Datangkan Ibrahim'"

Setelatr Ibrahim didatangkan, mereka bertanya kepadanya, 'Apakah

'' Ath-Thabari dalam tarikhnya (l/145).
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engkau yang melakukan hal ini terhadap tuhan-tuhan kami, watrai

Ibratrim?, Ibrahim menjawab, "sebenamya patung yang besar itulah

yang melalarkannya. Tanyakanlatr kepada berhala-berhala siapa yang

melaktrkan hal itg terhadapnya dan yang telatr memecafunya jika

mereka memang dapat berbicara atau menjelaskan kejadian yang

menimpanya!"

Demikian penakrrilan karni, sesuai dengan penakwilan para

ahli talc\ ril lainnya, dan yang berpendapat dernikian adalatr:

24738. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamafu

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika

Ibrahirn didatangkan dan kaumnya berkumpul dihadapanruja

mereka,.*,",f. S qAfi:;e*fJi
@ 6#_13t1 ol{;(n tti, i)# !i61 "Meretra

birtanya, ,Apapah kamu, ygng melahtpan perbuatan ini

terhadap tuhan-tuhan lani, . hai lbrahimT.' 
.Ibrahim

menjawab, 'sebenarnya fuann! yong besar itulah- yang

melahtkannya, mala tanyakanlah kepada berhala itu, jika

mereka dapat berbicorat.,,Ibratdm, berkat4, "Ia mafah karena

disembatr bersama ttrhan-tuhan yang kecil.kecil ini,

sementara ia paling besar' Oleh karena ittr, ia

menghancurkannya.urg4 , i rl

24739, Bisyr menceritakan kepada kami; ia ,berkata: Y?rtd

menceritakan kepada kami, ia berkata:' Said menceritaican

kepada t*ri'ai 'qutudah, tentang fitman Allah, fi11 [.
Vi gik "sebenarnya patung yang besar itulah yorry

melaiukawAa,,, ia berkata; "Maksudnya adalah, inilatr sifat

Ibrahim yang dengannya ia memperdayakan mereka'"Ie5

'x lbid.
"' lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya(82455).

:TEJ
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-setagian 
orang yang tidak percaya dengan alsar dan tidak

menerinia hadits kecuali yang masyhur, mangatakan batrwa makna

perkataan Ibrahim, lti ;3i? fi13 $' "sebenontya patung yang

besar rtutah yong melakuftannya," adalah, yang melakukannya yaitu

patung yang paling besar ini. Jika mereka bisa bicara maka

tanyakanlah kepada mereka." Maksudnyq jika tghan-tuhan yang

hancut berkeping-keping itu dapat bicarq maka patung yang besarlah

yang menghancurkan mereka.

Ini merupakan pendapat yang menyalatri hadits ypg
diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa Ibrahim tidak pernatt

berbohong kecuali tiga kebohongan, yang semuanya karena Allah,

yaitu:

l. perkataanny", tu6;il# fi6 S. "sebenmnya patung yang

bes ar itulah yang ielahtkawrya. "

2. Perlrataanny a,'{ A$6, "Kemudian ia berkata,'sesungguhnya
-aku sakif."

3. Perkataannya kepada Sarah, 'Ia adalatr saudariku."le6

Tidak mustatril Allah mengizinkan Kftalil-Nya atas hal itu,

agar memberi pelajaran kepada kaumnya dan beradu argumentasi

'dengan merckq serta menrurjukkan laak kesalahan metcka, seperti

perkataan muadzin Yusuf kepada para saudaranya, #t $ q'f
'rti# "Hai kSlah, sesunggarya kalian adolah orang'lang yang

*irrwt." (es. yuuspf [12]: 7O). Padahal menpka tidak mencgri apa

Put 
ccc

ts Al Bukhari dalam pembatrasan tentang hadits-hadits kenabian (3358) dan

Mnslim dalam pembahasan tenwtg fadhail.

il

!,i



TatsbA,*n.,'*

{r't K,3"l G} i'r:#fi A FyrJa ;# rltw3
@a$.;{3r"6,(1 ii+i:'

"M6rlarne,|elatclahl1(,mlbalilrcpddol<esadmand,"l"l"
b qlcnta,'seslngguhnyo lmw sel,alian adalah or artg' or ong

lorg iqrrs,, iotya 6iA seaany,-1*,,,'di,r ke4, nr"'.els
- 

iodl t"rt rrra"t (lalubkau),'sesnngguhny oltamn (lwi
rur"niotclahrnorsqqot*ibahwabrhala.buhihiatfidak

dapatAerA,icarin (Qt. Al Anbiyaa' [2U z 64'651

I ,,i

rarrwir nrman Allah: 6'*$l Ali(sfiq # 6tw.j
@ afu.:- i16 ( L:t iii 4.ii {bw7@ Qtraka mereha

tetan *emtali hepada hesadaran dan lalu bethata, "Sesungguhnya

hamu sehalian adalah orungorung yang menganiaya lditi
sendiriJ,t, hemudian hepal.a merelea jadi turtunduk [lalu bqykataJ,

,,Sesungguhnya hamu (hai lbrahim) telah mengetahui bahwa

berhala-berhala itu tidah dapat berbicaro.")

Maksudnya adalatr, sadarlatr mereka ketika Ibrahim berkata

kepada mereka, riri- tiL {'iI* tL\ ;3J# fi1l 5.
,,sebenarnya patung yang besar itulah yang melahtkannya, malu

tanyakanlah kepada berhala in4 iifu mereka dapat berbicara."

Mereka pun berpikir ulang atas tindakan mereka. Mereka pun saling

memandang, lalu berkata, 'Wahai kaum yang zhalim terhadap laki-

laki ini, atas pertanyaan kalian kepadanya, 'liapakatr yang melakufan

ini atas hrhan-tuhan kami, watrai Ibratrim?' sesunggutrnyd tuhan-tuhan

kalian yang hancgr ada dihadapan kalian, maka tanyalatr mereka!"

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:
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24740. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

A[ah, @ i;pii'AtIqr36 #fr 4w] "Maka

mereka telah kcmbali licpada kcsadaran don lalu berkata,

'sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang

mengqnirya (diri sendiri)'." Dia berkata,'Maksudnya adalah,
"rillrrir mereka lalu menarik diri dari menuduh Ibrahim dan kembali

"'" kqr"du diri mereka sendiri, kem'dian berkata,''S,ngguh, kita

telatr menganiayanya. Menunrt kami, ia seperti yang

dikatakannya'."1e7

24741. Al Qasim menceritakan'kepada ka6i, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkara: Hajjaj menceritakan

kepadaku {ari Ibnu Juraij,.tentang firman Allah, 6t'tr}
@ aa:6i 'A #L$6i # "Mako ^r,,k' t'toh

kembali kcpada kciadaran dan lalu berkata, 'Sesungguhnya

kamu sekalian adatah orsng-otang yang menganioya (diri
' ,.. sendiri) 1" Dia berkata" "Maksudnya adalah, sebagian mereka

melihat kepada sebagian yang lain, lalu berkata,

' Sesungguhnya kalianlah yang berbuat &niya' . 
n le8

Firman-Nya, ;+rii {f W'} "Kemudian kcpala mereka

jqdi tertm&tk,, Maksgdnya adalah, kemudian mereka kalatt

argpm€ntasi, lalu berargUmentasi dengan argumentasi Ibrahim, dan

berkat& "Bukankatr engkau tatru bafiwa Patmg-patung itu tidak dapat

bicdra?'

Riwayat-riwayat tentang hd tersebut adalah:

24142. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

p 
Ath.Thabci &lanr trikhnya (l/la5).

m As-Suyuthi dala1l.Ad-Dur At Mottsur(5/63t), dinisbatkan kepada Ibnu Jarirdan

IbnuAl Mun&ir.
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"Kemudian mereka berkata dan sadar bahwa tuhan-tuhan

mereka tidak dapat memberikan manfaat dan menolak

balraya. 6Ar;-;{F( (#;n 'sesunsguhnya tramu (hai

Ibrahim) telgh, mengetahui balwa berhala-berhala itu tidak

dapat berbicaro'. Maksudnya adalatr, tidak dapat

mengucapkan kata dan memberitatrukan siapa yang

menghancurkannya. Mereka pun p€rcaya deng4n perkataan

Ibratrim. Allah berfirman, ;+:i:t {fi W f 'Kemudian

kcpala mereka iadi terunduil p^a" atgu*erit"si Ibratrim.

Mereka' lalu uertata, 6A;- $Y 6 :rS 'SI

'sesungguhrrya komu (hai lbrahim) telah mengetahui balm'a :'

berhala-berhala itu tidak dapat b erbicara'. "re

24743., Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allatl, {IrW'i
fufr "Kemudian kcpala merelw iadi tertunduh" ia

berkata, "Maksudnya adalah, bingung campur malu telatr

menimpa mereka."2@

Sebagian ulama berpendapat batrwa maknanya adalah,

kemudian mereka tertunduk dalam fitmh. Seperti disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

247M. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan,

kepada karni dari As-Sudi, tentang ayat,i,alii ,fi W it
"Kemudian kepala merelu iadi terunduh" dia berkata,

'Maksudnya adalatr, merelca menurdukkan kepala dalaql

fitnah, lalu berkata, 6;ilr;. ;SH 6 Ai :;i,

'e Ath-Thabari dalam tarikhnya (l/145).
m lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya(E/2aiil.

--,
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'sesungguhrrya kamu (hai lbrahim) telah mengetahui balwa

berhala-berhala itu tidak dapat b erbicara'.'20r

Sebagian atrli bahasa berpendapat bahwa malaranya adalah,

kemudian mereka kembali sadar karqra mengetatrui argumentasi

Ibrahim. Mereka pun berkata, 6j$- ;{Y 6 :r+ 'ra

"sesungguhnya kamu (hai lbrahim) telah mengetahui balwa berhala-

bertala itu tidak dopat berbicara.'N

Alasan kami memilih pendapat yang kami pilih dalam makna

ayat ini adalatr karena menundukkan kepala berarti membaliknya dan

menfadikan bagian atasnya menjadi bagian bawahnya; dan telah

dimaklumi bahwa mereka tidak membalik kepala mereka, akan tetapi

argumentasi mereka yang tertunduk. Jadi, berita tentang mereka

dileta}&an pada posisi berita tentang argumentasi mereka. Dengan

demikian, tertunduknya argumentasi 
-tidak 

diragukan lagi- artinya

adalatr, penunttrt menggrrnakan argumelrtasi lawan untuk melawan

lawannya tersebut.

Adapun perkataan As-Suddi, "Mereka tertunduk dalam

fitnah," maksudnya adalah, mereka tidak pernah keluar dari fitnah

sebelum itu, sehingga tertunduk dalam fitlrah tersebut.

Sedangkan perkataan sebagian ahli bahasa -yang 
kami

sebutkan tadi- jauh dari pematraman, karena jika mereka menjadi

sadar lantaran argrrmentasi lbrahim, niscaya mereka tidak mrurgkin

berargtimentasi dengannya unhrk diri mereka sendiri, tapi justnt

borkase kepada Ibrahim, "Kami tidak bertanya kepada mereka, tetapi

kami bertanya kepadamu, maka beritatulah kami siapa yang

melakukan hal itu. Kami telah mendengar batrwa engkau yang

melakulcannya." Berarti, mereka telatr membenarkan perkataan, JiJ

<i ti- ;'$i c (riq "srrungguhnya kamu (hai lbrahim) telah

m' Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/lE4).
M Al Farra dalarrr Ma'ani Al Qw'an QD07).



TotsirAtJl.:Ilufun

mengetahui balrwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara'" lfii
tidak kembali dari apa yang mereka ketahui, namun itu merupakan

sebuah bentuk pengalcuan.

CCC

-l;q.w-{c fii *iaasry36
i3 ;it 6 n <"15 tx; ir # O f#.

@ 6J#
'Ibrdhi,rnbql,;oltar'Makrrnwrgapal<ahlorrwmmyartbah
selain Nlqh sesu.,afi.r yolr.g fidak dapat rn.en$ed marfaat
sedikit W darJ tidok (pula) nrrn$eri rrrudlwratlnpada

l<frnw?' Ah (celal<alah) l(mw dm apa yorrgl<$rw sertbah
selain Nlah. Mal<f, oporkrlhl<ilnau fidak merr,oh.mni?'".

(Qs. Al Anbiyaa', [2U z 66.671

TalrEiI fiman Allah: '1 l.- $! ni" 02 -1r-r#:1 36
*/g.r't'f rli ei,t, <#tx;'K $ @ gi'{; q, 4-
@ gO*nim berhata, nMaka mengapakah hamu menyembah selain

Atlah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan

tidah [pulal memberi mudhard hepada hamu?" Ah [celakalahJ
hamu dan apa yang kamu sembah selain Allah Maha apakah hamu

tidak memahami?)

Maksudnya adalah, Ibrahim berkata kepada"kauimnya, *Wahai

mengapa kalian menyembatr selain Allah, sesuatu yang tidak

dapat memberi' manfaat sedikit pun, serta tidat< pula memberi

mudharat kepada kalian? Btrkankah kalian tatru bahwa ia tidak dapat

menolak batraya yang menimpa dirinyq juga tida,k danat ber-bicara



SurchAlAnbiyaq'

jika ditanya, 'Siapa yang menghancurkannya'? Tidakkah kalian malu

menyembah sesuatu yang demikian sifatnya?"

Demikian maknanyq seperti disebutkan dalam riwayat berikut

lru:

24745.

- mudharat kepada kalian?''o3

Firman-Nya, gJ $ "Ah (cetakalah) kamu." Maksudnya

adalah, celakalatr kalian dan apa yang kalian sembah selain Allatt.

Mengapa kalian tidalt meninggatkan sesembahan kalian dan ganti

menyembatr Allah Yang menciptakan langit dan bumi, Yang berkuasa

mendatangkan manfaat dan bahaya?

,.1;.r, CCC

',..

":,&sffi@GrFf 
L'lrKa;;wt3',3;$6

a,#{tfr$#(-{{.;$,fi,@r.rh.yfiW

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang filman

A[ah, i?f;- {; 65 ?fr:i ( $( *i u. 4:!;t1 "n
berkata, 'Maka mengapakoh kamu menyembah selain Allah

sesuatu yang tidok dapat memberi manfaat sedikit pun dan

tidak (pula) memberi mudharat kcpada kanru'?" Ia berkata,

berkat4 "Maksudnya adalatr, Ibrahim berkata kepada

kaumny4 'Tidakkah kalian melihat batrwa mereka (pailng-

pahmg) tidak dapat menolak batraya yang menimpa diri

mereka, serta tidak dapat berbicara untuk memberitatrukan

kalian siapa yang memperlalcukannya demikian? Lalu,

bagaimana mungkin merelca akan memberikan manfaat dan

& Ibnu Al Jarui dalm Zad Al Masrr 6R$).
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"Melrel<a ber:l<ata"'Bal<ilrlah dia dm barrtulah hilwn r;.thmt
l<mrut, ii}u l<frnuu benar -benar hendak bqth.dak' . Kanni

bufirman, 'Hai api mafadi din$in@ darJ meniadi
l<e,selamatanlah bagi lbrahim' , mer:el<n ,wndak buhnt

malcor terhaday ltl".ahin,, mal<ol<orrri menjadikon mqelca
iht ormry.orang ycrng PaIinS ma.:rtgfl!

(Qs. Al Anbiyaa' l2llz 68.70)

rarrwil fiman Allah: <^\.li.L otK4(W5t;',J6
e#JiAtW (i{+Vlfr@ i+ttitW1i aitffi@
@ (Anb*o berkota, "Bakarlah dia dan bantutah tuhan-tuhlan

homu, Jiho kamu benar-benar hendak bertindahn Kami berlirman,
ttHai api menjadi dinginlah, dan menjadi heselamatanlah bagi
Ibrahimr" mereka hendah berbuat makar terhadap lbrahim, maha

Kami menjadihan mereha itu orang-orang yang paling merugi)

Maksudnya adalah, sebagian kaum Ibratrim berkata kepada

sebagian lain, "Bakarlah Ibratrim dengan api.?' P o|$Q;;W6
6bS "Dan bantulah tulwn-tuhan kamu, iiita kamu'benar-benar

hendak bertindak " Maksudnya adalatr, jika kalian benar-benar ingin
menjadi penolongnya dan tidak ingin meninggalkannya sebagai

sesembahan kalian.

Ada yang berpendapat bahwa yang mengatakan demikian

adalah seorang laki-lald dari suku Kurdi Persia. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24746. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyatr
menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, '#l;W|$i "noforUh dia dan

bantulah tuhon-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak

bertindatc," dia berkatq *Maksudnya adalatr, yTg
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mengatakan demikian adalah seorang laki-laki badui Persia'

yaitu suku Kurdi.',m

24747. Al Qasim mencEritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dia berkata: Wahab bin Sulaiman

memberitatrukan kepadaku dari Syuaib Al Jabai, ia berkata,

"sesungguhnya yang berkata, 'Bal€rlah ia', adalah Hizan.

Oleh karena itu, Allatt membenanrkan Hizan ke dalam bumi,

dan ia terus meronta-ronta di dalam bumi sampai Hari

Kiamat tiba."2o5

24748. Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata'

'Namrud mengumpulkan kaurnnya tentang masalatr Ibratlim,

lalu mereta uert<ata, 6# iL o;'$fl!. W W
'Bakarlah dia dan bantulah tulwn-tulan komu, iika kama

berur-benar hendok bertindak'. Maksudnya adalah, tidaldatt
- 

" kalian menolong tuhan-tutran kalian kecuali membakar

Ibrahim dengan api, jika kalian benar-benar ingin menolong

metreka."26

24749. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Al Hasan bin

Dinar, dari Al-Laits bin Abi Sulaim, dari Mujatrid, ia berkata,

., "Aku pernah membacakan ayat ini atas AMullah bin Umar,

lalu ia berkata" Tahukah engkau, watrai Mujatrid, siapa orang

yang mengusulkan agar lbratrim dibakar api?' Aku berkata,

Tidak tahu'. Ia berkata, 'seorang lald-laki dari badui Persia'.

Aku lalu berkata, 'Wahai Abu Abdunahman, apakah ada

strku badui di Persia?' Ia menjawab, 'Yq suku Kurdi adalah

il Ibmu Atsir dalam I I Kamtl fl At-Trihh (ll'15) dari Abdullah bin Umar.u lbnu Katsir dalam tafsirnya (3/tt5).
26 Al-Alusi ddam tafsirny a Q6ll02), dinisbatkan kepada Ath'Thabrani.

,i-l

l -a-
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badui Persia. Seorang laki-laki dari merekalah yang

mengusulkan agar Ibrahim dibakar dengan api'."20'

Firman-Nya, @ ;-rfi tF t:11; 6. ,g '.,(;- tfr "Kami

berfirman, 'Hai api nenjadi dinginlah, dan meniadi keselamatanlah

bagt lbrahim'." Dalarn redaksi ayat ini ada yang tidak disebutkan tapi

dianggap cukup dengan indikasi redaksi yanga{q l-artu tjl'i tlijlt
erlt * (yc.i tti.j,. df jrj [ 

'rr!u. 
uti W6Fi't ti'fr."Nyalakanla]r

api untuknya agar. bisa dibakar, kemudian lemparkanlatr ia ke

dalamnya. Kami lalu berkata kepada api, "Wahai api, menjadi

dinginlatr dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Disebutkan

batrwa ketika mereka hendak membakarnya, msreka membangun

sebuah bangunan. Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut

uu:

24750. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru

bin Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, tentang ayqt, G
@ ;*fi & t:{:; 6. arlU-"Kami berlirman, 'Hai api
menjadi dinginlah, don menjadi keselamatanlah bagi

Ibrahim'." Dia berkata, "Mereka lalu menahan Ibrahim di

rumah, sedangkan mereka mengumpulkan kayu bakar.

Sampai-sampai perempuan yang sedang sakit berkata 'Kalau
aku sembtrh aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk

Ibrahim'. Ketika mereka telah mengumpulkan kayu bakar

untraknya, dan sangat banyak sekali kayu b'akar, yapg

dikumpulkan hingga Py*g yang'te$ang melewitinya aie,il

terbakar karena kobaran api yang sangat dahsyat, mereka

mendatangi Ibrahim, lalu mengangkatnya ke atas gedung,

sementara itr.r Ibrahim mengangkat kepalanya ke langit, dan

berkatalatr langit, bumi, gunung, serta malaikat, 'Watlai
Tuhan, Ibratrim akan dibakar karena-Mu!' Tuhan lalu

u atn-firabari dalam tariklurya (l/146).
ii'
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berfirman, 'Aku lebih tatru tentang keadaannyq dan jika ia
meminta tolong kepada kalian maka tolonglatr ia!' Ketika

Ibratrim mengangkat kepalanya ke langit, ia berkata, 'Ya

Allah, Engkau Maha Tunggal di langit, dan aktr tunggal di

bumi, tidak ada seorang pur di bumi yang menyembahmu

selain alar. Cukuplatr bagiku Allah, dan Diah sebaik-baik

'r'" temFat berlindung!' Ibrahim pun dilemparkan ke api, paka
Allah memanggil api dan berfirman, it liit:; 6. 8i 

"6-@;arJ 'Hai api meniadi dinginlah, dan meniadi

kcselamatanlah bagi lbrahim'. Jibril AS, dialah yang

memanggtlnya."2os

Ibnu Abbas berkat4 "Seandainya dinginnya tidak disertai

dengan keselamatan, niscaya Ibratrim akan mati kedinginan.

Pada walstu itu, tidak ada api di bumi kecuali semuanya

padam, karena api-api tersebut mengrra ialatr yang dimaksud.

Ketika semua apr padam, mereka melihat kepada Ibrahim,

dan ternyata ada seorang lalci-laki bersamanya, kepala

Ibratrim ada di pangkuannya, sedangkan ia sedang mengusap

keringat di wajatr Ibratrim. Disebutkan batrwa laki-laki
tersebut adalah malaikat bayang-bayang. Mereka lalu

mengeluarkan Ibrahim, dan membawanya masuk menghadap

raja. Sebelum itu, belum pernatr Ibrahim masuk menghadap

raja."20

nnll": Ibrahim bin Al Miqdam Abut Asy'ats menceritakan
'r; kcpadalsu, ia be*ata: Al Mu'tamir *nelrceritakan kepada

lomi, ia berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Qatadatr

menceritakan kepada kalni dari Abu Sulaiman, dari Ka'ab, ia

il Ath-Thabari dalam tarilitrny a (lll47).
D al QnrthuUi datam tafsimya (ll/304) dan lbnu Al Jauzi dalaro Zad Al Masir

(s8,67).
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berkata, "Tidaklah api membakar Ibrahim kecuali membakar

tali pengikatnYa."2to

24752. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

f..p"a" kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 6. iS:A-
@ +Sl i9 Wj ,,Kami ber/irman, ,Hai api meniadi

dingintah, dan meniadi yeselamatanlah bagi lbrahim''" Dia

berkata: Diceritakan kepada kami batrwa Ka'ab pernah

berkata, "Tidak seorang pun dapat menggunakan api pada

waktu itu." Kaab berkata, 'Tidaklah api membakar pada

waktu itu kecuali tali pengikatnya."2ll

24753. Mutrammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al A'masyr.d*i SVI'hr lqq
Ali bin Abi Thalib, tentang firman Allatr, itl:166.A5:$
hgt 'Hai api menjadi dinginlah, dan nrenjadi

kcselamatantah bagi lbrahim." Dia berkata, "Maksudnya

adalah, Ibrahim kedinginan hingga hampir mati, maka

dikatakan,', l7{,i " Dan meni odi ke s elamat anlaft . " Maksudnya

adalalr janganlah engkau (api) membatrayakannya

(Ibrahim).'212 
'

24754. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail

memberitahukan kepada karni dari Manhal bin Amru, ia

berkata: Ibratrim Khalilullah berkata, 'Tidak ada hari yang

aku rasa paling nikmat selain hari-hari saat aku berada di

dalam api.u2l3

2r0 Ibnu Abi Syaibatr dalam Mushannof(6/330).
2,, Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/185) dan lihat footnote sebelumnya.
2r2 lbnu Katsir dalarn Bidryah wa An-Nihayah uv6) dan tafsirnya (3/l 85).
2r3 AI qurthubi dalam tafsirnya (11/304) dan Al Baghawi dalam tafsirnya(32il).
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24755. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada kanri dari Ja'far, dari Said, ia berkata,

"Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, malaikat penjaga

hujan berkata, 'Ya Tuhan, teman-Mu, Ibrahim!' Ia berharap

diizinkan menurunkan hujan atasnya'. Tetapi perintatr Allah
lebih cepat dari itra, @ ,afrittil:.;6 a|Sf;-(fr 'Kami

berJirma4 "Hai api menjadi dinginlah don menjadi
kcselamatanlah bagi lbrahim'.' Oleh karena itu, tidak ada

sedikit api ptrn di bumi kecuali semuanya padam.'2la

24756. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Al Harits, dari
Abu Zar'atr, dari Abu Hurairah, ia berkata, "sesunggtrhnya
sebaik-baik perkataan yang diucapkan bapak Ibrahim ketika
mengangkat nampan dari Ibratrim -saat Ibrahim berada

dalam api-, dan mendapati kening Ibratrim berkeringat,
adalah, 'Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu, watrai

ft*11rirrr.n2l5

24757. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berlota: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Watrab bin Sulaiman

memberitahukan kepadaku dari Syuaib Al Jabai, ia berkata"
*Ketika Ibratrim dilemparkan ke dalam api, ia berusia enarn

belas tahun, dan Ishak disembelih ketika ia berusia tujuh
tahun. Saratr melatrirkannya ketika ia berusia sembilan puluh

tahun, dan tempat penyembelihannya dari bait Iliya sekitar

]ra As-SuyuttridalamAd-Dur Al Mantsur(5/639),dinisba&an kepada lbnu Jarir.
"' As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Manuur (51641), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan

Ibnu Abi Hatim, dan kami tidak menemukan dalam Ibnu Abi Hatim. Ath-
Thabari dalam tarikhnya (l/148) dan lbnu Katsir dalaur tafsimya (3/185).
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dua mil. Ketika Sarah tatru niat atas Ishak, ia mengikat

perutnya selama dua hari dan meninggal pada hari ketiga'"216

Ibnu Juraij'berkata: Ka'ab Al Ahbar berkat4 1'Tidaklah api

membakar Ibrahim sedikit pun kecuali hanya tali

pengikahya, yang mereka ikatkan padanya."2|7

24758. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin

sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari sebagian

satrabatrya, ia berkata, "Jibril datang kepada Ibrahim saat

Ibrahim dalam keadaan diikat untuk dilemparkan ke dalam

api. Jibril berkata, 'Wahai Ibrahim, apakatr engkau butuh

pertolongan?' Ibrahim menjawab,'Adapun pertolonganmu,

aku tidak membututrkannyur. 
rr2 I t

24759. Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Kaab

menceritakan kepada kami dari Arqam, baftwa Ibratrim

berkata ketika mereka mengikatnya untuk dilemparkan ke

upl, *fi triiir ui;r;itiri;irii' qiw6,:i uf lr iir r
U (Tirdak ada ttrhan selain Engkau, Matra Suci Engkiu,

Tuhan'seru sekalian alam, hanya milik-Mu pujian, kekuasan

dan tidak ada sekutu bagi-Mu).2le

24760. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dal-i Rabi bin A1as, d91i

Abu Al Aliyah, tentang firman Allah, t9W6. A!'-r(i-(fr
@ ,+St'lKami ber/irman 'Hai api meniadi dinginlah, dan

2t6 As-suyuttri dalam Ad-Dur Al Mantsur (51641), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir,

dan Al Qurthubi dalam tafsimya (l lB0a).

"' Lihat footnote no 3 pada hal. sebelumnya.
2" Al Baihaqi dalarn Syuab Al Iman QDg) dN Al Qurthubi dalam tafsirnya (5/400).
2" As-suyuthi dalxrr-Ad-Dur Al Mantsur (51641), dan dinisbatkan kepada Ibnu

Jarir.
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menjadi lreselamatanlah bast lbrahim'." la berkata,

'Maksudnya adalah, keselamatan membuat dinginnya tidak
menyakiti Ibratrim. Kalau saja Allatr tidak berfinnan, lil:;
niscaya rasa dingin akan lebih dahsyat baginya daripada rasa

panas.22o

24761. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku d4_l$t lur1j, tentang firman Allah, Qfl6i-G
@ ;*fi Lfi lil:; ($.'xami berJirma4 'Hat aft meniadi
dinginlah, dan menjadi kcselamatonloh bagi lbrahim'." Dia
berkata, "Maksudnya adalah, api menjadi dingin baginya, dan

' menjadi keselamatan, sehingga tidak menyakitinya.22l

24762. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Muammar,'dari Qatadah, tentang firman Allah, 3(j.,-l;i

@ ;.#ttFW6.3J'Kami berfirman, 'Hai api meniadi
'". dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi lbrahim'." Dia

berkata: Katab berkata" "Tidak ada seorang pun yang dapat

menggunakan api pada waktu itu, dan tidaklah api dapat

membakar sesuatu pun pada waktu itu kecuali tali pengikat

Ibrahim."222

Qatadah berkata" "Pada waktu itu tidak ada seekor binatang
prm yang datang melainkan berusatra memadamkan api darinya,
kectrali tokek."a

Az-hhn berkata, 'Rasulullah SAW memerintatrkan agar

mernbunuhnya, dan menamainya fasik kecil."za

8 lbtd.
1r As-Suyuthi dalan A&Dur Al Mantsur (5lill),dinisbatkan'kepada Al Faryabi.
- Abdurazzaq dalaur tafsirny a (3 D5).8 lbtd.
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Firman-Nya, @ Ou!*i frtW {t({ .* ti'fi "M"'ko
hendak berbuat maknr terhidap lb,rahim, maka Kami menjadiknn

merelra itu orang-orang yang paling merugi" Maksudnya adalah,

Allah Ta,ala berfirman, "Mereka hendak memperdaya Ibrahim, maka

Kami jadikan mereka binasa."

Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

24763. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, ($'*'i'fi

@ o;{li 'n!t;i "Mereka hendak berbuat matrar

trrnoaip lbrah)im, maka Kami meniadipan merepa itu orang'

orang yang paling merttgi," ia berkata, "Mereka

melemparkan seorang yang lanjut usia di antara mereka ke

dalam api untuk menguji keselamatannya,_ seperti Ibratrim

yang selamat' nalnun ternyata ia terbakar"'225

oee

<Agla$.,it,f'YtJY03;t-4:
,,Dun Kari selomatl<mt lbrahim dan Inth ke seknh negeri

yarrgKaritctahmerberl<ahinyaunfirksekaliartmf,rutsia,.u
(Qs. Al Anbiyaa' I}Lh 7ll

2o Muslim dalam shahihnya, bab: As-Salam (144) dari jalur Abdunazz.aq, darj

Ma'mar, dari Az-Zttbri,-dari Amir bin Saad bin Abi Waqqast, dari bapalatya'

Abu Daud dalam sunannya, bab: Ad^b (5262), Ahmad dalam musnadnya

(lll76),dan Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra.(5Dl.l)' 
-

"' ir-Suyottri dalam Ai-Dur Al Mantsur (5t642), dinisbatkan hanya kepada Ibnu

Jarir.
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ralrwir liman Altah: A$,fi$rrt J$"j;t-;+l:
<AJt$ @an Kami selamathan lbrohim dan Lith he sebuah

negeriyang Kami telah mcmberhahinya untuh sehallan manusia)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Kami
selamatkan Ibratrim dan Luth dari musuh-mustrh mereka" yaitu
Namrud dan kaunnya, di negeri Irak. <8{4Q.K; ,i, I lt
"Ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian
manusia," yaittr negeri Syanr. Ibratrim pergi meninggalkan kaumnya
dan hijrah ke negeri Syarn.

Kisah Ibratrim dan kaumnya yang diceritakan Allatl
merupakan peringatan dad AUah kepada kaum Nabi Muhammad
SAW, yaitu orang-orang Quraisy, yang sama seperti kaum Nabi
Ibrahim, yaitu menyembah patung dan berhala" menyakiti Muhammad
karena melarang mereka menyembatr patung dan mengajak mereka
menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya. Perbuatan
Nabi Muhammad sama dengan perbuatan Nabi Ibratrim, enggan

menyetnbatr patung dan memurnikan ibadatr hanya untuk Allah,
rnelarang kaumnya dari menyembatr patung, dan bersabar atas cobaan
yang menimpanya karena yakin Allah pasti mengeluarkannya dari
merek3, sebagaimana mengeluarkan Ibratrim dari mereka, hijratr ke
negeri Syanr ketika mendapati kaumnya tetap membangkang dan

enggan mengikutinya.

Para mufassir berselisih pendapat tentang negeri yang
dimalcsud Allah, batrwa Ibrahim dan Luth akan diselamatkan ke san4
dan negeri itu adalah negeri yang diberkatri rmtuk sekalian manusia.

Sebagian berpendapat sama dengan pendapat kami, dan yang
berpoodapat demikian adalatr :

247&. Al Husein bin Al Harits Al Manuazi Abu Ammar
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Musa
menceritakan kepada karni dari Al Husein bin Waqid, dari
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Rabi bin Anas, dari Abu Aliyah, daripbay bin Kaab, tentang

rirman Au;, C a;iu Q.K;.,{t,;r*i Jy0};i41:
,,Dan Komi selamatkan lbrahim dan Luth kp sebuah negeri

yang Kami telah memberknhinya untuk sekalian manusia," ia

berkata, .,Maksudnya adalah syarn. Tidak ada air yang jernih

kecuali ia mengalir dari battr shakhrah yang ada di Baitul

Maqdi, 11226

24765. Ibnu Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran

menceritakan kepada kami dq4 Fulat $l^^Qazzaz, dari -Al
Hasan, tentang firman Allah, Ki. ,;, i;t JyCS:'"&i.;
@ <*fCL(i'Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke

se:buah ,egrri yong Kami telah memberkahinya untuk

sekalian manusia,,' dia berkata, "Maksudnya adalatt

Syam."227

24766. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata:-,Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari QatgdatL tentang. firman Allah, L4Li
@ <&Ji;tAKi,$ 6'fi Jy&J: "Dan Kami setamatkan

Ibrahim dan Luth t@ sebuah negeri yang Kami telah

memberkahinya untuk selcalian manusia," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, dulu keduanya tinggal di Irak, lalu Allah

menyelamatkan keduanya ke negeri Syarn. Syarn disebut

dengan Imad Daaril Hijrah (tiang negeri hijrah)' Apa yang

kurang dari suatu bumi ditarnbatrkan pada negeri Syam, dan

yang kurang dari negeri Syarn ditambahkan pada negeri

Palestina. Dikatakan, 'Ia adalah negeri padang matrsyar dan

"u lbnu Abi Syaibatr dalam mushannahya(61410) dengan redaksi yang sama dari

Abu Malik, dan As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (5/642) dari Ubay bin

Kaab, dinisbatkan kepada Ibnu Abu Hatim, namun tidak kami temukan padanya.
,r, Ibid.
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padang kebangkitan. Di sanalatr tempat manusia

dikumpulkan, di sanalah lsa bin Maryanr akan dihrwrkan,
dan di sanalah Al Masih Ad-Dajjal si pembohong akan 

.

dibinasakan oleh Allah'. uzt

24767. Abu Qilabatr menceritakan kepada kami, batrwa Rasulullatt

SAW bersaMa, "Ahr bermimpi melilwt malaikat membmva

tiang penyanggah Al Kitab, lalu meletal*annya di Syam. Alw
kemudian menafsirkannya bahwa jilu terjadi frnah mako

keimanan ada di Syom."N

Diceritakan kepada kami bahwa suatu ketika Rasulullatr

SAW bersabda dalam *fiutbahnya, "Sesunggufurya kelah

akan ada tentara di Syam, tentara di lrah dan tentara di
Yaman." Lalu ada seseo nrg berkatq "Wahai Rasulullah,
pilihkan unttrkku!" Beliau menjawab, "Hendabtya engkau ke

Syam, karena Allah telah menjamin untukht Syam dan

penfudufuya. Barangsiapa enggan, maka carilah
kc amanannya dan hindar il ah kc burukannya. "a0

Diceritakan kepada kami bahwa Umar bin Al ICraththab

berkata, "Wahai Ka'ab, tidal*atr engkau ingin pindatr ke

Madinah, yang merupakan tempat hijrahnya Rasulullah SAW
dan tempat makamnya?" Ka'ab menjawab, "Wahai Amirul
M*minin, sesungguhnya aku mendapati dalam Kitabullatr

a lbnu Abi Hatim dalam taftirnyt$D{5\.D Hadits ini tidak disebutkan paaanya nama sahabat, yaitu Abdutlah bin Amru.
Dirirvayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath Qll27) dcngan sanad-nya
kepada Abu Qilabah dari Abdutlah bih Amr secara marfu'.m ltti'mar bin Rasyid dalam kitab I I Jani'(t 11250) dengan sanad-nyakepada Abu
QilabalU dan gugurlah sahabat perawi hadits.
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam pembatrasan tentang fadhail shahabah Q1904)
dari Abu Qilabab, dan pgrrjuga nama sahabat perawi hadits.
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yang diturunkan, bahwa Syarn adalah bumi simpanan Allah,

dan disanalah para hamba simpanan-Nya.u'3t

24768. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

tentang ayat, @ a#$wK;,4t,6*i JyL]:',4-4.5
"Dan Kami selamatkan lbrahim dan Luth lce sebuah negeri

yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia," ia

berkata, "Maksudnya adalah, hijratrlatr kalian berdua dari

Kutsa ke Syam."232

24769. Musa menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, ia berkata, "Ibrahim dan Luth

pematr pergi ke arah syam, lalu Ibrahim bertemu dengan

Sarah, putri Raja Harran, yang mencela (tidak setuju dengan)

agama dan sesembahan kaumnya, maka dikawinilah ia,

dengan syarat tidak menggantinya (menceraikannya)."233

24770. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Ibrahim pernatr hijratr kepada Tuhannya, diikuti oleh Luth,

lalu ia menikah dengan Sarah, putri pamanny4 dan

mengajaknya hijrah karena ingin menyelamatkan agamanya

dan beribadatr kepada Tuhannya dengan tenang. Ia lalu

sampai di Halran, dan singgah di sana selama beberapa

waktu, sesuai kehendak Allah, kemudian ia keluar darinya

untuk hijrah hingga sampai ke negeri Mesir. Kemudian ia

keluar dari Mesir menuju Syam, lalu singgatr di Saba' daeratr

231 14ur.* bin Rasyid dalam kitab l l Jami' (lll25l).
82 Abdrxrazzaq dalam tafsimya (3/30) dan Tafsir Al Qurthubi (131339).
233 Ath-Thabari dalam tarikhnya (l/l4S) dan Ibnu Al Jauzi dalarn. Zad Al Masir

(st36s).
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Palestina, yang merupakan daratan Syarn. Sementara itu Luth

singgatr di Mu'tafikah, yang jaraknya dari Saba' sekitar

sehari semalam perjalanan kaki, atau kgrang sedikit. Allatr

lalu mengangkatnya sebagai Nabi AS.'234

24771. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraii, {ui lvlujatrid, ^tentang firman

Ariar,, @ aJfrLwK;,lt,prgt ly$3j"&#.3 "oon
Kami selamatkan lbrahim dan Luth kc sebuah negeri yang

Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia," dia

berkatq "Maksudnya adalah, Allah menyelamatkannya dari

Iralc ke Syatrt."as

24772. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Rad, d"tt R.b-t .dari {!u
Aliyatr, tentang firman Allah, K; r;t,rSif $&$f-€ii
@ <AXIQ"O* Kottti selomaikan lbrahim dan Luth kc

sebuah negeri yang lfumi telah membetkahfurya untuk

sekalian manusia," dia berkata" "Maksudnya adalatr, tidak

ada air yang jernih kecuali turun ke batu shakhrah yang ada

di Baitul Maqdis. Darinya mengalir air ke selunrh bumi.'236

24773. Ygnus menceritakan kepadakra ia berkata: Ibnu Wahab

mernberitatlrkan kepada kami, ia lerkaga: Ibnu Zaid berkata

tertans fiqoln All;, WKri ,;1 ,;{l $,6$ ;S:i:
@ <lJtt "Dan Kami setamitkan lbrahim dan Luth kc

sebuah negeri yang lkmi telah memberkahinya untuk

e Atlr-ThaUori dalaur tarikhnya (l/150).
3' Al Mawardi dalan A*Nukat wa Al llwr Q1454' dan lbnu Athiyah dalam Al

t"Iahoru Al Wajiz QIE9).n At Mawardi dalam AtNuhat wa Al uyun (31454) dar Ibnu Katsir dalam

ta&inrya (3/lE6).
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. selratian rnanusia: ia berkatq "Maksudnya adalah ke

Syam."237

sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

negeri yang diberkatri adalatr Makkah. Dan, yang berpendapat

demikian adalah:

24774. Muhamrnad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkatd:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, daljt Ibnu Abbas, tentang firman

eUan, <A$L$K;,ri "Yang Kami telah memberkahinva

untuk sekalian manusia," ia berkata, "Maksudnya adalah

Makkah, dan tempat singgahnya Ismail di Baitullah.

Tidakkah engkau melihat firmqrNya, qq i4 'i*-'iJ iy

@ 6Ji[ ,s!i" *tq "&' clf 'sesungguhnia rumah vang

rnula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia,

ialah Bartullahyang di Ballah (Maklcah) yang diberkahi dan
' menjadi petuniuk bagi semua manusia'. " (Qs' Aali 'Imraan

[3]:96)238

Abu Ja'far berkata: Alasan kami memilih pendapat pertama,

bafiwa yang dimaksud adalatr Syam, adalatr karena tidak ada

perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa hijrahnya Ibrahim

AS adalah dari negeri Irak ke negeri Syam, dan di sanalah ia tinggal

selama hidupnya, meskiprur ia pernatr datang ke Makkah dan

membangun baitullah bersama putranya (Ismail) serta menempatkan

Ismail dan ibunya di sana. Akan tetapi, Ibrahim tidak pernatr tinggal di

sana dan tidak menjadikannya sebagai negeri untuk dirinya. Demikian

pula dengan Luth. Allah hanya menginformasikan tentang Ibrahim

237 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31365).
,rt Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn Q1454) dan Ibnu Athiyah dalan Al

Muharrar Al Wajiz @189).
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dan Luth, batrwa keduanya diselamatkan ke sebuatr

diberkahi untuk sekalian manusia.

ccc

negeri yang'

6,)rtCW9s4+e :,i:; )tl rl ottz
r.ll U-f rr

effi :fi crr,;t* 6 6'!ii ti frIJt$
r3,{;1li{3{r}:hfrrq1

"D an Kani tclah memfuikan lcepaih-Nya (Ibrahim) lshcl(
dmtYa'qub, sebogai ntorl,r arntgaah (MyaddKomi), Dan
masing-masingnyal(amiiadilorrrofi m*onmgyongshalih.

Kani tclah meniadil<an mrr:el<a itu sebogoi pemimpin
panimpin ymg metrtelri perl,uriuk ilengan perintahKami
dm tclah l<anri w alryi<,an kepado, mqeka mmgerld<art

lr:bdiil<iarrJr nwndirikon serrtahyat gr memurail+an zaknt, dmt
harryakcpo,drl<onJilahmrl":elctselalummyembah."

(Qs. Al Anbiyaa' l2llz 72.731

Tatwil liman Allah-: 64495'Ut 3.;r3; '&tt],Tq;i

&i#''Vtffi.ffi ",,#'fffi;9*ff-
memberihan hepada-Nya [IbrahtmJ lshah dan Ya'qub, sebagai suatu
onugerah [dafipada KamiJ. Dan masing-masingnya Kami jadikan

orangqrang yang shalih. Kami telah menjadihan mereha itu
sebogai pemimpin-pemimpin yang memberi petuniuh
perintah Kami dan telah Kami wahyuhan hepada,

mengerjakan hebojihan, mendirikon sembahyang, menunaihan

zthol, dan hanya hepada Kamilah mereha selalu menyembah)

'u*6

dengan

mereka

@
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Allah Ta,ala berfirman: Kami telatr menganugerahkan kepada

Ibrahim seorang putra bernama Ishaq, dan Ya'qub pun terlahir sebagai

anugerah dari Kami.

Para mufassir berselisih pendapat tentang makna latazh'ry(
dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr Ya'qub secara

khusus. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

24775. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari -Ib:ru Abbas, tentang firman

eitatr, 'il/'( 3.t*3i '&gL {A Qi "Dan Kami telah

memberikan kepada-Nyo (Ibrahim) lshak dan Ya'qub,

sebagai suatu anugerah (daripada Kami)," dia berkata,
' "Maksudnya adalatr, Kami telatr menganugerahkan untuknya

seorang putq yaitu Ishaq, dan Ya'qub sebagai ariugerah

tambatran.23e

24776. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata, Said menceritakan

kppada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, iI g;;
''^It(, 3. jS ',{,;L"Dan Kami telbh rnemberilwn kcpada'Nya

(Ibrahim) lshak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah

(daripada Kami)," dia berkata, "Maksud lafazh 
lry6 yAat

anak putranya (cucuny4 Ya'qub).'2ao

24777. Yurus menceritakan kepada}u, ia berkata: Ibnu wahab

memberitatrukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

23e As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (51il3), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyan (31455), dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (5/365).

2a0 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (31455) dan lbnu Al Jauzi dalarn Zad

Al Masir (51365).



tentang firman Allah, 
-*S l.g; |*;yittl; "Dan Kami

telah memberikan kcpada-Nya (Ibrahrm) lshak dan Ya'qub,

sebagai suatu anugerah (doripada Kami)," dia berkata, "Ia
meminta satu analc seraya berdoa, 'Ya Tuhan, karuniakanlatr

kepadaku seorang anak yang shalih'. Allah lalu

menganmiakannya seorang anak, dan menambahkan

untuknya seorang anak bernama Ya'qub (Ya'qub adalah anak

putranya, cucunya). "24 
I

Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya e{hlatt Ishaq

dan Ya'qub. Mereka berkata, "Itu karena makna lafazh 'iy! uaAun

pemberian, dan keduanya (Ishaq dan Ya'qub) merupakan pemberian

Allah unhrknya." Seperti disebutkan dalam riwaypt-riwayat berikut

ini:

24778. Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kanri {a{t Ibnu Juraij, dari- Atha',!' 
tentang firman Allah Ta'ala, 11r.6 3.fi; '&t;L$ gii
"Dan Kami telah memberikan kepada'Nya (Ibrahim) lshak

dan Ya'qub, sebqgai suatu anuger'ah (dmipada Kami)," ia
berkatq " Lafazh 

tly! 
um"y a adalah pemberian. " 

242

24779. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadahr, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada karni, semuanya dari

IDnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, $q;
'nb! {*fr; ',#L"Dan Kami telah memberikan kcpada'Nya

(Ibrahin) lshak, dan Ya'qub, sebagai suafii otwgerah

$ir"'ahNArtdyaa'

ar Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/365).
242 Al Mawardi dalaur An Nuka wa Al lJyan (31455) dan lbnu Al Jauzi dalam Zad

Al Masir (5/365).
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(daripada Kami),u dia berkata, "Lafazh"ry( *rn a adalah

pemberian."2a3

24780. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.2aa

Abu Ja'far berkata: Telah kami jelaskan pada bagian lalu2a5

batrwa lafazhrtfU maksudnya adirlah sesuatu yang lebih, yang menjadi

milik seseorang, apa pun bentuknya. Kedua putrany4 yaitu Ishaq dan

Ya'qub, merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada

Ibrahim. Boleh saja maksudnya adalah, Allah menganugerahkan

kepadanya dua putra tersebut sebagai pemberian dari-Nya untuknya.

Atau maksudnya adalatr Ya'qub.

Tidak ada dalil yang menginformasikan tentang maksud

latazir1zlr(. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tepat kecuali

mengatakan sesuai firman Allah, batrwa Allah menganugEratrkan

Ibrahim seorang putra, yaitu Ishaq. Ya'qub (cucunya) juga sebagai

suatu anugerah.

Firman-Nya, 64rt (:C 93 'oo, masing-masingnya

Kami jadilran orang-ordng yang shalih." Maksudnya adalah, Allatl
Ta'ala berfirman, "Mereka semua Kami jadikan orang-orang yang

shalih, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan menjautri

larangan-Nya."
4r- :-.

Lafazh )Kj maksudnya adalatr Ibratrim, Ishaq, dan Ya'qub.

Firman-Ny;u,$!u"5:3ri-lZJAgq"Kamitelahmeniadi*an
merelra itu sebagai pemimpinTpemimpin yang memberi petuniuk

dengan perintah Kami." Maksudnya adalatr, Allah Ta'ala berfirman,

2o' Mu3ahid dalam tafsirny a (l I 4l2).
2* Ibid.

'' Lihat penafsiran suratr Al lsraa' ayat79.

' ,CTilt
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"Kami jadikan Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub sebagai pemimpin-

pemimpin yang diikuti dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah

dalam mengikuti perintatr-Nya serta menjauhi larangan-Nya, serta

menjadi teladan bagi mereka. Mereka menunjuki manusia kepada

Allah dan mengajak mereka trnttrk menyembatr-Nya."

Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

24781. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, Ali{t
$t a-tti-'dJ "Ko*t telah meniadilcan mereka itu'sebagai

pemimpin-pemimpin yang memberi petuniuk dengan perintah

Kami," ia berkata" "Maksudnya, Allatr telah menjadikan

mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang diikuti dalam

menjalankan perintatr Allah.'246

, Firman-Nya, gA afi."Yang memberi permiuk dengan

perintdh Kami." Makiudnya adalalu mereka menunjukkan kepada

perintah Allah. Batrkan mereka menyeru kepada agama Allatr dan

beribadah kepada-Nya.

Firman-Nya" *ffi'$ ;i1L-q:fi 'Dan telah Kami

wahytkan kcpada, mereka mengeriakan lebaiikan." Maksudnya

adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Kami telatr mewafiyukan kepada

mereka agar melaksanakan kebaikan dan mendirikan shalat dengan

perintatt l(ami."

Firman-Nya, itI* tS l3$ "Dan hanya kcpada Kamilah

mereka selalu menyembah. " Maksudnya adalatr, Allah berfirman,

"Kepada Kami mereka beribadatr secara khusyu. Mereka sama sekali

tidak bersikap sombong terhadap ketaatan dan ibadatr kepada Kami."

oeo
ffi Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya(E2457).
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yS i( 6i rl:Ii C ti*it1; (9 ifi( Gfi
',**r?ii''\i(fr1:L#

" D an lnp ada lith, I<anli tclah b eril<ff J H]@ dnrl iltnu,

dnn teiahKmri selamotl<mt did dnri (adzah ydrtg telah

rnenirnp a p enfuduk) l+ota y ang mmgql al<arr p erbuatmt l<eii.

Sesznggrhny a mercla ddatahl<aurn yang iaho/tlagl fasik."
(Qs. Al Anbiyaa' l}lk 74)

Talrwil firman,Lr!h; C,#. .$ $ iftC U4iq\; 6"15

@'w,j' ;i j{ W A?,{5 3!, i€: $;i6 @an kepada

L-uth,'*aii telah berikan Hihman dan ilmu, dan telah Kami

sehmatkan dia dari [adzab yang telah menimpa penduduk] kota

yang mengerjakan perbuatan keil sesungguhnya meteha adalah

kaum y ang i ahat lagi fosik)

Maksud aYat di

telatr berikan kePada

Allah Ta'ola berfirman: Kami

"Hihnah," yaitu kemamPuan

yang bersengketa, secara adil.

"Ilmu," tentang agamanYa dan

atas adalah,

Luth (k
memberikan keputusan antara

Kami berikan juga kePadanYa

kewaj ibannya kePada Allatt.

Lafazh (tl, aiaura nashab memiliki dua makna:

Pertama, manshub karena keterkaitan huruf wau dengaa Y'ata

k"rjq seperti yang kami katakan tli t+ir.

Kedua, nashab dengan kata yang tersembunyi, yaitu f|ts
v-1.'o'

Firman-Nya, (4C$"tX$'# i€: j;i igfi C i9#3 " Dan tet ah{A'JS6YdlriACiJ#l
Kami selamatftan dia diri (adzab yang telah menimpa penduduk) kota

orang

ta

2a7 Ma'ani Al Qur'ankarya Al FarraQl207,208)'
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yang mengerjalan perbuatan lceji." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala
berfirman, "Kami selamatkan ia dari siksa yang Kami turunkan atas

penduduk desa yang melakukan perbuatan keji, yaitu desa Sodom,2a8

tempat Nabi Luth diutus kepada penduduknya. Perbuatan keji mereka

yaitu menggauli laki-laki dari duburnya, suka melempar orang, kentut
di tempat-tempat perkumpulan mereka, dan kemungkaran-

kemungkaran lainnya. Allah lalu memerintahkan Nabi Luth agar

keluar dari desa tersebut ke Syam, ketika Alalh hendak

menghancurkan desa tersebut.

Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam riwayat berikut
ini:

24782. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, ia berkata, "Allah memerintahkan
Luth dan dua orang putri, Ritsa dan Za'rata, agar keluar dari
desa tersebut ke Syam, ketika Allah hendak menghancurkan

'' kaumnyu.n249

Firman Allah, 6 ry,;S '\j'(frL"Sesungguhrrya mereka

adalah lraum yang jahat lagi fasilc" Maksudnya adalatr, sesungguhnya

mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah dan keluar
dari ketaatan-Nya.

o@o

2nt Abu Mansur berkatq "Ia merupakan salah satu kota kaum Nabi Luth, yang
hakimnya bernama Sodom."
Abu Hatim berkata, "Yang benar adalah So&om." Lthat Mu'jam Buldan
(3D00).

'o' Telah dr-takhrij sebelumnya dalam surah Huud. Lihat pada Ibnu Abi Hatim
dalam tafsirny a (6 I 20 6).



Tafsfil$h:Thtbart

4l$'ufr\€fraifr:6
,,Ddn Karri rnastild<m dialr- dalmrt ralmllolt Kmni; latena

1.*rgguhry a d.ia tm:urrruk orung afi'rlg-.y ang shalih 
"'- 

(Qs. Al AnbiYaa' [2U z 751

250 As-suyuth i dalam Ad-Dur Al Mantsur (5t644), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir'

LrhatTafsir Al Qurthubi (ll/306)'

rarrwil lirman Allah: @ 6$1A| fifG; A:'E!6
(DanKamimosuhkandifrkedalamrahmat"Kami;karena
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang shalih)

Maksudayatdiatasadala}r,AllahTa,alaberfirman:Kami
masukkan Luth ke dalam ratrmat Kami' yaitu dengan

menyelamatkannya dari siksa yang menimpa kaumnya'

Firman-Nya, arWfl'n {iy"Ko"'o sesunggtthnya dia

termasuk orang-orang yo's shalih'' Maksudnya adalah' Luth

termasuk golongan orang yang taat menjalankan perintah Kami dan

menjauhi larangan Kami. Ia juga selalu menyeru agar menjarihi yang

mungkar, serta tidak bermaksiat'

Ibnu Zaid berkata tentang makna ayat ini seperti dalam riwayat

berikut ini:

24783. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberijatrukankepa@kami,iabqkata:.IbnuZaidberkata
tentang firman Allah, 

-(6 aitrfi "Dan Kami masuklcan

dia tre dalam rahmot Kami," ia berkata, "Maksudnya adalah

ke datam Islam."2so

ooo
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<-e fi;V 4 c{:i fr' c#6't5,t €"\i iy6
iqy fS aii itru'e:;;@E r#.ir u,fifi

@at3 #ii;6rrii''$tL
"Dan (ingatlah lcisdh) Nuh, sebehrn iarketil<a diaberdoa,

dan Kani metnperlrcnankort doany a, lalu Karni selanatkmt
dia b e s efia l<elum gany a dmi b encana y olr.g b es m . D an

Karni tclah menolongnya daril<ffirn yolng tclah
menhtstal<mtayat.ayatKarni.Senrngguhnyamer:elra,

adalah lr,alrarJ y arJg iahat, mal<f, Karri tcnggelarnl<mt merela
seffywmyo." (Qs. Al Anbiyaa' [21]:76.771.

. Takwil firmap Allah: U'#1ii,(A:6He,i'6it6
#t'w;1 f.s g,,it ;fii'u'^ifr @ r.r;ii'-,fit 6'fr1
@ |4;;l ff;V ,iiftt4 @an [ingattah kisahJ Nuh, sebetum

itu ketika dia berdoa, dan Kami memperkenankan doanya, lalu
Kami selamathan dia beserta heluarganya dari bencana yang besar,

Dan Kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendwtakan
ayat-ayat KamL Sesungguhnya mereka adolah kaum yang jahat,
maha Komi tenggelamkan mereka semuanya)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Ingatlatr

sebelum itu, wahai Muhammad, kisah Nuh ketika ia berdoa kepada

Tuhannya. Juga kisah Ibrahim dan Luth sebelummu. Ia (Nuh)

meminta kepada Kami agar membinasakan kaumnya yang

ncendustakan Allah serta mendustakan kebenaran yang dibawa Nuh
dari Tuhannyl kepada gn_9reka. Dia (Nuh) berkata, :F |ii !,-rU 36i
@ fq; ti$'o ,i:..ii "Ya Tuhanlru, janganlah Engtrau blarkan
seorang pun di antara orang-orong lmfir itu tinggal di atas bumi."
(Qs. Nuuh l7l!: 26) Kami pun mengabulkan doanya. Lr4;5 "Lalu
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Kami selamatkan dia.'? Keluarganya di sini maksudnya adalatt

keluarga dan kerabat seiman. # ,H 1i2_"Dari bencana

yang besar.?' Maksudnya adalah, bencana yang Kami timpakan

kepada mereka yang selalu mendustakan, yaitu topan dan banjir.

Firman-Ny u,'.Ju, Ka-$i ;;ii'4"i;:'3 uDan Kami tetah

menolongnya dari kmtm yang telah mendustakan cyabcyat Kami."

Maksudnya adalatr, Ikmi telatr menolongnya dari kaum yang telatt

mendustakan ayat-ayat dan argumentasi Karni. Kami selamatkan ia

dari mereka dan Kami tenggelamkan mereka semua.

,r" i5\3U 'fiy "s,tu'g8'hnya mereka adatah luum yang

jahat." 
-Maksu&rya 

aialah, sesunggtrhnya kaum Nuh yang telah

mendustakan Kami adalatr kaum yang jatrat. Mereka jelek dalam

perbgatan, bermaksiat kepada Allah, dan selalu menentang

perintahnya.

CCC

,.fi i )+ ;fr' 3t g;r a eg;4 il.iiit;' i i$
L(Ui

€Ut';-$g'#-JQ,r"i$'{69)'6;K
@4J

"Don (insulah ldsch) Daud ibnSuhhnort, ili wakat
kc&tonyometrtelrilcrrr'kcputttsortmenganaitailvtm(nt,

kmena tonammt itl,l dirusralk oleh kannbing'l,an$ing
l<epmyaankmtmnyd.Donadalahl<arninwtyal<silwt

lrcputusan yolng diberil<f,rr oleh mqela iau n,allloKami telah
rnsr$qikanpengutianlnpafu Sulairnmtentanglwlr.ffrr

(yanglebih te1at); dmbpada nusing.masing mqelea tclah

q(%"i&qfrb

f"6;I
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Kamiberil<mHikmah darJ ilffuu dm telahKarni tmdukl<ar.
gtt;tryng - gurwng dffi dnung.burTtrlg, s erwn b ertasbih
bersanraDmtd.DanKanilahydrJgmelal<ul<arvrya."

(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 78.79)

Takrvilf iumanAllah:iiLi'stiltAE(Hiit',A:;;ifi

6*ffffi,ffitrfu.rL.na
[ingatlah hisahJ Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya
memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu
dirw'ah oleh kambing-hambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah
Kami menyalesikan keputnsan yang diberihan oleh mereka itu,
maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang
huhum bang lebih tepatJ; dan kepada mosing-masing mereha telah
Kami berikan Hikmah dan ilmu dan telah Kamti tundukkan
gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama

D aud'D an Kamilah yang melakahannya)

Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Ingatlah kisah Daud dan

Sulaiman, shat keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman."

Para ulama berselisih pendapat tentang maksud lafazh ,iA
dalam ayat ini. Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah
tanaman. Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24784. Ibnu Bisyr rqenceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurratrman menceritakan kepada kafni, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, tentang
firman Allah Ta'ala, ,?A C e(4i1.ii{t:;r'"jt|{ "oan
(ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di wahu keduanya
memberilwn keputusan mengenai tanaman," ia berkata,

"Maksudnya adalah tanaman. "25 
I

5r As-suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur (5/644),dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.
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24785. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Diceritakan kepada

kami batrwa kanrbing-kanrbing kaumnya merusak tanaman

pada malam lrrri.r:2s2

Sebagian ulama berpendapat batrwa maksudnya adalah pohon

anggur. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

24786. Abu KUraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada l(alni dari Asy'ats, dari Abu

Ishaq, dari Murratr, dad Ibnu Mas'ud, tentang firman Allah,

{$ "Oon (ingattah kisah) Daud dan Sulaiman, di wahu

kcduanya memberiknn kepuhsan mengenai tanaman," dia

berkata" ..Maksudnya adalah pohon anggur yang sudatt

tumbutl tandannYa.'2s3

24787. Tamim bin Al Mgntasir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq memberitahkan kepada kami dari-syuraik,

dari Abu Istrak, dari Masruq, dari Syuraih, ia berkata"

"Maksudnya adalah pohon anggur."2s4

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dalam hal ini

adalah seperti yang diinforrrasikan oleh Allatr, baltwa 9$ "aaun
tanarnan bumi. Boleh saja ia berupa tanaman, dan boleh saja ia berupa

pepohonan. Tidak apa-apa jika kita tidalc mengetafiui maksud

sebenarnya.

Firman'Nya, ,.9"& g.;'ifliy"Kareno tanaman in dirusak

oteh kambing-kanbing loptrryaan kantmrqq." Maksu&rya adalatr,

2t2 Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al llynt (31456) dalr Ibnu Al Jauzi dalant Zad

Al Muir Qn$).
25t lbid.e At Maward i dalad A*Nukat wa Al llyun (3/456).
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ketika kambing-kambing suatu kaum masuk ke kebun tanaman milik
orang lain pada malam hari, lalu merusak tanaman tersebut.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24788.. Abu Kuaib dan Harun bin Idris Al Asham menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Al Muharibi menceritakan

kepada kami dari Asy'ats, dari Abu Ishaq, d*! Mtrnah, dari

Ibnu Mas'ud, tentang firy1* Allah, 9(aii-il.lil:ii"i6
,.9t;3 *'.i':'{. +*A g "Dan (ingatlah asZnl Daud dan

Sulaiman, di wahu keduanya memberilcan keputusan

mengenai tanarnan, karena tanaman itu dirusak oleh

lrambing-lambing kepunyaan kaumnya," dia berkata,

"Maksudnya adalah pohon anggur yang sudatr tumbuh

tandannya, lalu kambing-kambing tersebut merusaknya.

Daud lalu memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut

harus diseratrkan kepada pemilik pohon anggur. Namun
" Sulaiman berkata,'Bukan demikian wahai Nabiyullah!' Daud

lalu berkata, 'Lalu bagaimana?' Sulaiman berkata,

'Hendaknya pohon anggur diseratrkan kepada pemilik

kambing, agar iamerawatnya hingga kembali seperti semula,

sedangkan kambing diserahkan kepada pemilik pohon anggur

agar ia dapat memanfaatkannya. Kelak setelatr pohon anggur

kembali seperti sernula, maka dikembalikan lagi kepada

pemiliknya. Kambingnya juga dikembaluikan tepa!-3

pemiliknya'. Inilah maksud firman Allah, 
-'{i$ lifr;i

'Maka Kami telah memberikan pengertian kepada

Sulaiman'.'255

24789. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakr4 ia berkata:

Bapalku mencaitakan kepadakq ia berkata: Pamanku

25' Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (l0lll8).
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m€nceritalGn kepadaktl ia bed<ata: BapaH(u menc€ritakan

kepada}u dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

i';t A $%Aj+1fi!t"i(t "mt fingatlah kisah) Doud

dm sulainq di waldtt kc&torya memberikon kcptttttsot

mengetui tarumot," dia be*ata, "Ivlaksu&rya adalah, IGmi

menyaksikan keputtrsan mercka. Ada dga orang laki-laki masrk

ke nrnatr DaxL yang sdtr pcmitik kehrn dm yang sdunya lagi

pemilik kambing. Si p€Nltilik kebrur bedsta, 'Orang ini telatt

melepaskan kambing-karrbingnya hingga masuk ke keburftr

maka selnnrtr tanamanto habis tidak tersisa'. Daud lalu

kepadanya, .Pergilah, dan semua kanrbing ini telah menjadi

miliknru!' Demikian keputusan Datld

Si pemilik kambing lalu lewat di depan Sulaiman, dan

memberitahukan keputusan Daud atasnya kepada Sulaiman.

Sulaiman pun menemui Daud dan berkata, 'Wahai

Nabiyullah, sesunggnhnya kepuhrsan yang benar brlkanlatt

demikian'. Daud lalu bertanya, 'Lalu bagaimana?' Sulaiman

berkata, .sesungguhnya si pemilik kebun pasti tatru hasil

tanaman yang diperolehnya pada setiap tahun, maka sebagai

haknya dari si pemilik kambing, silakan ia menjual dari

kambing-kambing tersebut anak yang dilahirkannya dan

bulu-bulunya, sampai mencukupi hasil tanamannya. Kambing

tersebut pasti beranak pada setiap tahun'. Daud lalu berkata,

'Engkau benar. Keputusan yang benar adalah keputusanmu"

Allah telah memberikan pengertian kepada Sulaiman dalam

memberikan keputusan yang paling tepat."256

24790. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Zatd, ia berkata:

16 As-suyuttri dalarn Ad-htr Al Mottsur (51&6,6,47), dinisbatkan kepada lbnu

Jarir.

I

I

t
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Khlaifah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Daud pernah memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut

menjadi milik si .pemilik kebun, lalu keluarlah para

penggembala dengan membawa anjing-anjing, maka

' berkatalatr Sulaiman, 'Bagaimana ia memberikan keputusan

antara kalian?' Mereka pun memberitahu Sulaiman. Sulaiman
' 
':i"t lalu berkata, 'Kalau aku tahu masalatr kalian, niscaya aku

akan memberikan keputusan yang. lain'. Hal itu lalu
disampaikan kepada Daud, maka ia memanggil Sulaiman dan

berkata, 'Bagaimana engkau akan memberikan keputusan di
antara mereka?' Sulaiman menjawab, 'Aku serahkan

kambing-kambing kepada si pemilik kebun, dan ia berhak

memperoleh anak-anaknya, susunya, dan yang lain. Adapun

si pemilik kambing, harus mengganti tanaman si pemilik
kebun sebagaimana semula. Jika tanamannya telah tumbuh

seperti semul4 maka si pemilik kebun berhak mengambil

_ kembali tanamannya, dan ia hanrs mengembalikan kambing-
' kambing tersebut ke pemiliknyut.n25T

24791. Muhammad bin Arnru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih
menceritakan kepada kami dari Mujatrid, tentang firman
Allah, 4fi e gfi;'ly "Karena tanaman itu dirusak oleh

r'r", lrambing-kambing kepunyaan kaumnya," dia berkat4 "Daud
'i,\' memutuskan atas pemilik kambing agar bercocok tanam,

sedangkan Sulaiman memutuskan hak pemanfaatan kambing

dan susunya kepada si pemilik kebun, dan mereka harus

menjaganya sebagai ganti dari bercocok tanam, dan pemilik
kambing bertanggung jawab merawat tanaman, hingga

kembali seperti semula saat dimakan, kemudian diserahkan

u' To6i, Ibnu Katsir (9/421).
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kepada pemiliknya, dan ia berhak mengarnbil kembali

kambing-kambinglya. "25 
t

24792. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, dengan redaksi

yang semisalnYa.25e

24793. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada}u, dengan redahsi yang semisalnya, hanya saja ia

menambatrkan, "Mcreka harus memeliharanya"'260

24794. Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritalcan kepada karni, ia berkata: Suryan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq,-dari Mqrrah,
' tentang fiIman Allah Ta'ala, ,.fur',e Hji'r* iy "Karena

tanoman itu dirusak oleh kambing-kombing kcpunyaan

koumnya," ia berkata" "Lafah iA maksudnya- adalah

tanagr-tanaman, lalu sekelompok kambing merusaknya pada

malam hari, sehingga alchirnya mereka bersengketa. Mereka

lalu mengffiap Daud, dan Daud memutuskan bahwa

kambing-kanrbing tersebut menjadi milik pemilik kebrm.

Mereka lalu berjalan melewati sulaiman, maka mereka

menceritakan keputusan tersebut kepada Sulaiman. Sulaiman

lalu berlota, .Tidak, berikan kambing-lcambing tersebut

kepada perrilik kebur, dan silakan mereka

memanfaatkannya. Sementara itu, pemilik kambing

berkewajiban menanam kembali tanaman-tanaman tersebut,

dan jika telah kerrbali s€perti semulq kambing-kambing

tersebut dikembatikan lagr ke pemiliknya'. Kemudian

6r As-Suyu0riiluaAd-Dw Al Mottsw (51il6).
a tbid.N lbid.

L
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turunlah firman Allah, '"r,1," V'#', 'Maka Kami telah

memb erikan pengertian kepada Sulaiman' ."26r

24795. Tamim bin Al Muntasir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Syuraik,

dari Abu Ishak, dari Masruq, dari Syuraih, tentang firman
Allah, ,.A'f- *,:i';.?"y"Korena tanaman itu dirusak oleh

',.,,lrambing-lcambing kepunyaon kaumnya," dia berkata,

"Maksudnya adalah, perusakan kebun terjadi pada malam

hari, dan tanaman tersebut adalatr pohon anggur. Daud lalu
memutuskan kambing-kambing tersebut menjadi milik
pemilik kebun. Lalu berkatalah sulaiman, 'sesungguhnya
pemilik pohon anggur masih memiliki pokok tanah dan

pokok pohon anggurnya, maka putuskan bahwa ia berhak

atas bulu dan susunya!' Itulah makna firman Allah, qqi
'"i1,, 'Maka Kami telah memberikan pengertian kepada

Sulaimtan'."2Q

24796. -Ibnu Abi Ziyadmenceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail

memberitahukan kepada kami dari Amir, ia berkata, "Ada
dua orang laki-laki yang datang kepada Syuraih, lalu salatr

seorang di antara mereka berkata, 'sesungguhnya domba

orang ini telatr memutuskan benang tenunku'. Syuraih lalu

, bertanya, 'Siang atau malam?' Ia berkata, 'Jika siang hari

;;,,,. rnoko pemilik kambing tidak bersalah, akan tetapi jika malam

hari maka ia bertanggung jawab'. Ia lalu membaca firman
Allah, ,.fit e *.:'a'^1. +iA 4 e(4i1-'a4!;:3irl{
'Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waldu

keduanya memberikan keputusan tnengenai tanaman, karena

tanaman itu dirusak oleh kambing-lambing kepunyaan

xt Ta6ir Sufuan Ats-Tsauri (ll212).

'o' Ta6ir Mujahid (l/413) dan Fath At Bari (13/148).
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kaumnya'. Penrsakan kebun tersebut terjadi pada malarn

hrri.1263

24?97. Ibnu Hunraid menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abi Khalid

menceritakan kepada kami dari Amir, dari Syuraih, dengan

redaksi yang semisalnya.2fl

24798. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ismail bin Abi Khalid

memberitahukan kepada karni dari Sya'bi, dari Syuraih,

dengan redaksi yang sernisalnya26s

24799. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepadakami dari Qatadah, tentang firman Allah, ifry;;iff
i;t a s(Hl- iy "Dan (ingatlah Hsah) Daud dan

Sulaiman, di waku kc&tanya memberilwn kcputusan

mengerai taraman,n dia berkatao "Perusakan terjddi pada

malam hari, dan kelalaian terjadi pada siang hari.- Ia
menyebutkan bahwa kambing-karnbing milik kaum tersebut

merusak tanaman pada malam hari, lalu hal tersebut diajukan

kepada Nabi Daud, darr Daud memutuskan bahwa kambing-

kambing tersebut menjadi milik pernilik kebun. Sulaiman

kemudian berkata, 'Bukan demikian, alcan tetapi hendaknya

tombing-kambing tcrsebut diseralrkan kepada p€milik kebun

rmok diarnbil manfaatnya, seperti analatya, bulunya, dan

slxrunya. Lalu pada tahtm dgpannya, setelah tanaman kembali

seperti semula, lombing-kambing tersebut dikembalikan ke

pemiliknya lagi, dan pemilik kebun dapat kembali memiliki

26 At Baihaqi dalam sunannya (81342) dan lbnu Abi Syaibatr dalam mushnannaf
(5t461,7Rod).8 lbtd.N lbtd.
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kebunnya." Allah Ta'alalalu berfirm ^,"';fi|q('fi "Mako

Kami telah memberikan pengertian lcepada Sulaiman."266

24800. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Muammar, dari Qatadatr dar, Az-Zrfi4 tentang firman

AlLah, ).irt e Oi-tfrrty "Karrn tanaman itu dirusak oleh

.,,yy lrambing-lainbing kcpunyaan kaumilya," dia berkata, "Ada
sejumlah kambing yang merusak tanaman orang lain, dan

perusakan terjadi pada malam hari, maka Daud memutuskan

batrwa pemilik tanaman tersebut berhak mengambil kambing

tersebut. Allah lalu memberi petunjuk kepada Sulaiman

tentang keputusan yang paling adil. Sulaiman pun berkata,

'Tidak (bukan seperti itu keputusannya), akan tetapi silakan

ambil kambing tersebut, dan kalian berhak memanfaatkan

anaknya, bulunya, dan susunya selama setahun'.u267

24801. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

*Abdunazzaq memberitatrukan kepada kami dari Muammar,

dari Qatadah, tentang firman Allah, ,.fi e I #; ty

"Karena tanaman itu dirusak oleh lcambing'kambing

kepurryaan kaumnya,". dia berkata "Maksudnya adalah

tentang tanaman milik sebuatr kaum."

Muammar berkata: Az-Zrahrj. berkata, "Perusakan tidak
.", terjadi kecuali pada malam hari, sedzrngkan kelalaian terjadi

,'u, pada siang hari."

Qatadatr berkata, uDaud memutuskan bahwa mereka (pemilik

tan+rnan) berhak mengambil kambing. Allah lalu memberi

petunjuk kepada Sulaiman terhadap keputusan yang paling

26 As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur (51646), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.
261 lbid.



adil.' Ia lalu menyebutkan lanjutan hadits

Abdul A'1a.268

TatsirAfi:I\M

seperti hadits

24802. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allatr, # itist as{3;liy'aiit!6iif;:
,.fit i- )i, "Dan (ingattah kisah) Dmd dan Sulaiman, di

wahi kcduanya memberikan kopuusan mengerui tanaman,

karena tanaman itu dirusak oleh hombing-kambing

kcpwtyaan koumrqla," ia berkata, "Ada sejumlah kambing

milik seseorang masuk ke kebun orarlg lain, lalu

memakannya. Ia plm datang kepada Daud, ia lalu

memutuskan bahwa kambing tersebut menjadi milik pemilik

. kebun, dan ia seakan-akan melihat keputusan itulatr yang

paling tepat. Mereka lalu melewati Sulaiman, maka Sulaiman

berkata,'Bagaimana Nabiyullah memberikan keputusan atas

kalian?' Mereka pun memberitahukannya. Sulaiman lalu

berkata" 'sudikatr kalian alnr berikan suatu keputusan yang

mudah-mudatran kalian berdua ridha terhadap keputusan ini?'

Keduanya menjawab, 'Ya'. Sulaiman lalu berkata, 'Engkau

wahai pemilik kebun, ambillatr kambing orang ini dan

rawatlatr ia seperti pemiliknya. Silakan ambil susuny4

bulunya, serta apa saja yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan

ertgkau, wahai pertilik kanrbing, silakan bercocok tanam

seperti halnya pqnilik kebun ini. Nanti setelatr tanamanmu

sama seperti sebelum dirusak oleh kambingmu pada malam

ItrL seratrkanlah ia kepadanyq g?n ambillatr kambingmu'.

Itulah malma firman ai*r, i't{;t Ost<;}4'#t"i(i
4fi'e *.ii'r. 'Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman,

di waWu keduanya memberikan kcputusan mengenai

tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing

ru Abdurrazzaq dalam Mashamd Q0 I S0) dan tafsirnya P nr.
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kepunyaan kaumnya'. Hingga firman-Ny a, (KL(i( Wu
($ 'Dan l<epada masing-masing mereka telah Kami

berikan Hibtnh dan ilmu'."26e

24803. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman
' " Allah, ,futQ ;"2*"iiy"Karena tanoman itu dirusak oleh

trambing-kambtng kepunyaan kaumnya," dia berkata,

"Maksudnya adalah merumput pada malam hari tanpa

penggemb alanya."z?o

24804. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

mencelitakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

,^l3r ia berkata, *Maksudnya adalatr menggembala pada

malam 1*i3fl7t

24805. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

",_menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Az'Zuhri,
dari Haram bin Mutrayishatr bin Mas'ud, ia berkata, "Unta Al
Barra bin Azib masuk pagar tembok milik orang Anshar, lalu

merusaknya. Hal tersebut lalu diadukan kepada Rasulullah

SAW, kemudian beliau membaca ayat, 2fi e g i{i"sy
'Kareno tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing

kepunyaan kaumnya'. Beliau kemudian memutuskan batrwa
') . Al Barra'bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan

',;,' oleh untanya. Beliau lalu bersabgl .W .A)Ft )Ll Ab'of
$if ob bg f[! 6l'rtr bcif t'it?t ,rtil\. 'Kefiada para
pemilik ternak hendahtya menjaga ternabtya pada malam

26e As-SuyuthidalamAd-Dur Al Mantsur (5/645,646) dari Ibnu Mas'ud.
2'o Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya$DaS\.
"r Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (51371).
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hari, dan kcpada para pemilik pagar tembok hendalorya

menjaga pagor temboloryapada siang hori'."272

Az-Zrfirli. berkata, "Keputusan Daud dan Sulaiman atas hal

itu adalatr, ada seorang laki-laki yang ternaknya masuk ke

kebun orang lain, lalu merusak tanamannya, dan perusakan

tidaklah terjadi kecuali pada malam hari. Keduanya lalu
mengadu kepada Daud, kemudian Daud memutuskan batrwa

kambing tersebut menjadi milik pemilik kebun, dan keduanya

pun pulang. Mereka lalu melewati Sulaiman, maka Sulaiman

berkata,'Bagaimana Nabiyullah memberikan keputusan

kepada kalian?' Keduanya menjawab, 'Ia memutuskan batrwa

kambing menjadi milik pemilik kebun'. Sulaiman lalu
berkata" 'Semestinya keputusannya tidak demikian, mari

kalian berdua ikut aku!' Sulaiman lalu mendatangi bapaknya

dan berkatq 'Watrai Nabiyullah, apakatr engkau memutuskan

kambing menjadi milik pemilik kebrur?' Daud menjawab,

'Ya'. Sulaiman lalu berkata, 'Wahai Nabiyullatr, semestinya

keputusannya bukan demikian'. Daud lalu berkata 'Lalu
bagaimana watrai Anakku?' Sulaiman berkata, 'Engkau

berikan kambing kepada pemilik kebun, lalu persilakan ia
untuk mengambil susrmya, minyak saminnya, dan bulunya.

Sementara itu, berikan kebun kepada pemilik kambing agar ia
mengelolanyq dan setelatr tanarran kembali seperti semula,

saat sebelum dirusak oleh kambing-kambingnya, lornbing
hanrs dikembalikan kepada pemililcnya, dan kebun juga

dikembalikan kepada pemiliknya'. Daud kemudian berkata,

'Semoga Allatl tidak memutuskan mulutnu!' Daud pun

mernutuskan see€rti keputtrsan Sulaiman."

u Abu Daud dalam srrnarrnya, bab: Jual Beli (3570), Ahrnad dalam musnadnya
(4D95), dan Al Baihaqi dalamrrAl Kabra (8/341).
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Az-Zrthn berkata, "Itulah makna firman Allah, iq6;il:;)
.rA C ,k;1 i1- 'Dan (ingatlah kisah) Daud dan

Sulaiman, di waldu keduarrya memb-erikan keputusan

mengenai tanaman'. Hinggafirman-Ny u, "(L'.(KL 'Htl*oh
dan ilmu'.".

24806: Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatt
' menceritakan kepada kami, Ali bin Mujahid menceritakan

kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Orang yang

mendengar dari Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata,

"Keputusan yang diambil adalah keputusan Sulaiman, tapi

Allah tidak mencela Daud dalam keputusannyuJ213

Firman-Nya, 
"lti:'#- 

\Qfr 3i6 {.(kt 'retah Kami
tundulrkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih

bersama Daud." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Telatt
Kami tundukkan gunung-gunung dan bwung-bunrng, semua bertasbih

bersama Daud jika ia bertasbih."
'Qatadatr 

berkata tentang firman Allah, '#- dul*r, riwayat
berikut ini:

24807. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

k:2*u-kgidari Qatadah, tentang firman AllalL tl';-,)
sz ,r.( .tt
P Vg\..rta

.oprTz ztszl ,ir/jpv ry- dh?flS 'r;$- 3Q.3 'rj$ 'Tetah- Kami tundutr.kor-gunun[-
', gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama

Daud," dia berkata, "Malcsudnya adalatr, mereka shalat'

bersama Daud jika ia shalat."27a

Firman-Nya , (4t6(L:, "Dan Kamilah yang melahtkannya."

Maksudnya adalah, Kami telatr memutuskan batrwa Kamilatr yang

melakukan hal tersebut, dan Kamilah yang menrmdukkan gunung-

2'3 Tidak kami temukan atsar inidalam literatur kami.
270 Abu Syaikh dalamAl Adhanah(5t1703).
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gunung serta bunurg-bunmg, sebagaimana disebutkan dalam Al

Qur'an, bersama Daud AS. 
CCC

.)4 ..tz

f,,lcf31

u 
D on, tclah Konti $ mloon lnp ado D auil menbtirclt b oiu be si
urrhtklcaliartrgwvtmemelilwraHiondri,arnpepaangart

l<alian; mallo hmdal<lah lqlian bewyrir* k\ada Alldh) ."
(Qs. Al Anbiyaa' [2U: 80)

Tatnjt lirgmn.Allah: U 314H gt1{eltg
@'ei$;r'FliS i*f @an tetai Kami'aiarhin hepads Daud
mcmbuat baju besi untuk halion, gano memelihara kalian dalam
peperungon kalian; maha hendaklah halian bersyuhur [hepada
AltahD

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman, uKami

telatr mengajarkan kepada Daud membuat baju besi untrk kalian, grura

memelihara katian dalam peperangan kalian."

Lafa* ,-,,i)Jt dalam bahasa Arab artinyq selunrtr macam

senjata" baik baju besi, pedang, rnaupun tombak.

Adaprm maksudnya dalam ayat ini, para mufassir berkata, "Itu
merupakan baju besi." Seperti disebutkan dalarl riwayat-riwayat
berikut ini:

24808. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang firman Allah, '*fr;t

"fuY,U

L
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H yii 'L4 "Dan tylah Kami aiarkan kcpada Daud

membuit boiu besi untuk lramu," dia berkata, "Dahulu,

sebelum Daud, yang ada adalatr pedang yang--lebar' Orang

pertama yang membuat baju besi adalah Daud."275

24SOg. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

"'Jiberkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Muammar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, f66
H yt 14 "Dan telah Kami aiarkan kepada Daud

rnembuit baiu besi untuk karnu," dia berkata, "Dahulu,

sebelum Daud, ymg ada adalah pedang yang lebar. Orang

pertama yang membuat baju besi adalah Daud 45.r:276

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang qira'at ayat iri,277

Kifi), Mayoritas ahli qira'at negeri Islam membacanya dengan

fir*i !a', !ffig artinya, agar baju besi melindgngi kalian dalam

peperangan kalian. Mereka menjadikannya mudzakar karena

mengikuti latazin yl WV mudzakar.

Abu Ja'far Yazid bin Al Qa'qa' membacanya dengan huruf

ta', ya11g artrnyq agar pembuatannya melindungi kalian. Mereka

menjadikannya muannats karena mengikuti tafazh 14a yang

muannats.

Syaibah bin Nishatr dan Asim bin Abi Nujud rnembacanya

dengan huruf nun, yang artinya, agar Kami melindungi kalian dari

peperangan kalian.

t?' AMurrazzaq dalam tafsirnya Qf27.), Tafsir Al Qarthubi (lll320), dan Ma'alim

At-Toruilkrya Al Baghawi (3/554).
n6 lbid.
m Jumhtrr membacanya dengan dengan huruf ya' e(.a).

Abu Amir, Hafsh, Al Hasan, Salam, Abu Ja'far, Syaibah, dan Zaid bin Ali
membacanya dengan huruf ra' r<r..r.rl .

Lihat Tafsir Abu Hayyan (71456 dan 457).
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. Abu Ja'far berkata: Qira'at yang paling tepat menunrtku

adatalr dengan hurufya', karena itu merupakan qira af mayoritas yang

dapat menjadi hujjatr, meskipun ketiga qira'at tersebut berdekatan

maknanya. Latain'24i artinya 91 a* irlta;/r- ytr *any"'zdi,7.
Allah, Dialah yang melindungi, d6ngannya, dari peperangan. Jadi, ia

dapat menjadi pelindung karena kehendak Allah,

Makna firman-Nya, '3 .J-rl. adalah, arEN, ia memelihara

kalian. Lafazh ini berasal dari perkataan, ,6-sQ il6'52;l li "Frrlan

telah memelihara jariyatrrya". Pada bagian lalu telah kami jelaskan

makna lafaz}l' ini beserta dalil-dalilnya.

Firman-Ny a, 6l<fr"'# ii3 'Maka hendaklah kamu bersythtr
(lrepada Allah)." Maksudnya adalatr, wahai manusia, tidakkalt kalian

bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang dilimpatrkan kepada

kalian, yaitu mengajarkan kepada kalian cara membuat baju besi yang

dapat menjadi pelindung dalam peperangan, serta nikmat-nikmat

lainnya yang telatr dianugerahkan kepada kalian? Allah f,a'ala
berfirman, "Oleh karena itu, bersyukurlah kepada-Ku atas hal itu.'-

ooe

(U eK; rri,6.ii Jt"riV *;i !;re'di i;1aJ

6)tr{',h
nDmr (tplah Kanl'i- tmdulrJ<on) tmfiik Sulaiman ongh yar.g

sangatlcencangtiuponnyayarJgberhr.rrlbusdengart
p erintahrvl a l,c, tlegeri y drrg l<uni talah nemb er:l<r;ltiny a.
Dan adalah Koni MaIw Mmgetalwi segala sesl.tottt."

(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 81)
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ratcwirrirma1"{tr9.\r,li,;t'iiJt"itu}^*l;'elt';al;
',^rtt it :fr% QK; 6toi tta"n ii*i t"nd"**-*l untuk

Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus

dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan

adalah Kami Maha mengetahui segala sesualu)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfinnan, 'Telah
Kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang

tiupannya, yang berhembus dengan perintaturya ke negeri yang telatr

Kami berkati. Negeri yang telah Kami berkati maksudnya adalatl

Syam, karena ia berhembus membawa Sulaiman dan teman-temannya

kemana saja ia kehendaki, lalu kembali lagi ke rumalurya di Syam."

Oleh karena itu, dikatakan'?ang berhembus dengan perintaturya ke

negeri yang telatr Karni berkati".

Demikian matcnanya, seperti yang disebutkan dalatn riwayat-

riwayat berilart ini:

24810. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah-'- 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

seorang ulamq dari Wahab bin Munabbih, ia berkata:

Sulaiman jika keluar ke majelisnyq maka hinggaplah burung

di atasnya, lalu berdirilatr jin dan manusia untuk

menghormatinya, hingga ia duduk di tempat tidurnya. Ia
merupakan orang yang suka berperang dan jarang sekali

berhenti dari peperangan. Tidaklah ia mendengar seorang raja

di belatran bumi kecuali ia mendatanginya hingga dapat

menundukkannya.

Di antara cerita mereka adalah, jika Sulaiman hendak

berperang, maka ia memerintalrkan tentaranya agat

memasiang kayu untuknya; lalu ditegakkanlah kayu tersebut,

dan ia duduk di atasnya, kemudian orang-orang, binatang dan

peralatan perang semuanya dibawa di atasny4 hingga ketika
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ia dibawa kemana saja yang ia kehendaki, ia memerintahkan

kepada angin keacang, lalu ia masuk ke bawah kayu tersebut

dan iapun dibawanya. Saat ia dibawa, ia menurut saja. Lama

perjalanannya adalatr sebulan, dan dalam waktu sebulan pula

iu kembali, kemana saja ia menghendakinya. Allatt

berfirman, 06 i# i8 "tr "; 
'd''i $::' "Kemudian

Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan

baik menurut lre mana saja yang dilrehgndaHNya'" (Qs'

Shaad [38]: 36) Serta berfirman, fr t$:n 'Ci l;4^i
3$ Gl{{'Dan Kami (tunduklan) angin bagi Sulaiman'

yangperjalanannyadiwalctupagisamadenganperjalanan
sebulan dan perialanannya di wawu sore safna dengan

perialanan sebulan (pula). " (Qs' Saba' pal:0)

Diceritakan kepadaku bafrwa ada sebuah rumah di sisi daerah

Dijlah yang tertulis sebuah tulisan, adapun yang metulisnya

adalah seUagian sahabat Sulaiman, entah dari jenis jin atau

manusia. Kami pernah menyinggatrinya, ftlmun kami.tidak

membangunnya, tapi kami kemudian mendapatinya telah

dibangun. Kemudian kami berangkat dari Istakhar lalu tidur

siang di sana, dan kami akan berangkat kembali dainyainsya

eUan, dan akan tidur siang sebentar di negeri Syam'278

24SlL Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, U'#;
''^i;6 "Do, (telah Kami tun&tktran) untuk Sulaiman angin

y.ang sanSot lrencang tiupannya." Hingga firman-Nya, 153

1# ;fi,,Don adalah Kami Maha mengetahui segala

sesuattt." 
'Dia berkat4 "Maksudnya adalah, Allah

mewariskan Daud kepada sulaiman. Allah mewariskan

kepadanya kenabiannya dan kerajaannya, serta

2n Al qtrthubi dalam tafsirnya (lll322) dan Al Baghawi dalam tafsirnya (3D54).
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menafiibahkan baginya atas hal itu, yaitu menundgkkan angin

dan syetan unttrknYa."279

24812. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitatrukan kepada kami, ia-berkata: Ibnu laid berkata

tentang rirman All;, Vtg;,ri 6'ii Jt "riVoj "Yons

berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah

memberkatinya," ia berkata" *Maksudnya adalah syam'u280

Para atrli qira'at berselisih pendapat tentang firman-Nya

'di i;1a5 mayoritas ulama membaca lafazh 
. d, |.?gan 

posisi

mdnshub,dengan arti seperti yang telatr kami jelaskan tadi'

Abdunahman Al A'raj membacanya marfu' sebagai mubtada'

atas klwbar, batrwa Sulaimanmemiliki *grn."'

Abu Ja'far berkata; Qira'at yang tidak aktr perbolehkan

aAaan sehin q ir a' at julrlrhgr, karena telatr men$ adi ii ma' mereka.

Firman-Nya, '4i -* :#r(U "Dan adalah Kami Maha

Meiqctahui segala sesuatu." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala

berfirman, "Kami Matra Mengetatrui bahwa apa yang Kami lalcukan

atas Sulaiman, yaitu penundukkan angin, anugerah kerajaan, dan

kedamaian makhluk. Semuanya Kami ketahui dengan baik, dan tidak

ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Kami.'o

oco

2?e lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D455) dan As-suyuthi dalam Ad-Dur Al
Mantsur (5/651).

2t0 Tidak kami temukan dsu ini dari Ibnu Zaid.

Lihat Tafsir At Qttrthubi (71272), As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (51642),

dan Tafsir Sufyan Ats'Tsauri (1D02).
rr Jumhur membacanya mufrad manshub.

Ibnu Harmaz dan Abu gakar datam satu riwayat membacanya mufrad nufu'.
Al Hasan dan Abu Raja membacanyaiama' manshub.

Abu Haiwatr membacanYa iama'mrfu'.
LihatT$sir Abu HayyanQl45T) danZad Al Masirv,arya Ibnu Al lavi(51374).
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TafsbAth:Ihabdn

,r;jfio6
*@<4#4Ks

"Dcln Karri tclah tlun.duli/rfrrr (pula lnpada Sulairnon)
segolongart syetan syetan yang rnmyelan (l<e dalant lun)
unatlr"rrya dmt rnengerial<crr pelwianrt selain datipada ia4

dfrn adalah Kanfi memelilwra muela iaL"
(Qt. Al Anbiyaa' l?Llz 8Zl

Talrwil lirman- AIIgh: 6j:;5 <r;fr n *Y$ <;
* @ <41* #KSZ+t'oii:1 @an Kami tetah tundukhan

[pula hepada SuiaimanJ segolongan syetan-syetan yang menyelam

fte dalam lautJ untuknya dan mengeriahan pekeriaan selain

daripada itu, dan adalah Kami menelihara mereka itu)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirmanr-'Kami
juga menundukkan untuk Sulaiman segolongan syetan yang

menyelam ke dalam laut dan mengerjakan pekerjaan selain itu, seperti

pemlangunan gedung, patung-patung, dan mihrab-mihrab."

<4yg 4K3"Do, adatah Kami memelihara mereka itu."

Maksudnya adalah, Kami memelihara pekerjaan dan bilangan mereka.

ooo

a#;i6:&1Lti'615'g,a'uiy4.!.t'
ri+5';3 )igir7, 

", 
u.t c GiK :1 (#:6

@r-*iU e,ai'$aA:LS;iA
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"D_!n (insor,;lah kisah) Ayub,l<etika ia mmyutr Tulwmya,
'(Ya Tuhanl<u), senmgulvrya aku telah diAmpa poryairii

dm heslmt ddalah Tuhan y ong Mahn p"rryny ai ai
antara s?ru& Prnyaymrd. Mdl<f, Karni pun

munpul,,enartl<msmanrryoiarrlatuKamilertyapl<mt
Pernyoil<it yang ada padarya ilnnKartit<e*aittan

l,c'lumgmrya l<epadonya, ila* Karni lipat gmdol<arJ bilangan
m.uelra, sebagai suafii ralmwt dori sisi-Ka,,i dan urratk

mmiad,i puingatanbagi sernu yang menyembdh /.Jllclh."
(Qs. Al Anbiyaa' l2ll:83,84)

wffi:#;Jffi',
ketika ia mcnyeru Tuhannya, "(ya Tuhanhu), sesangguhiya- aku
telah ditimpa penyakit dan Enghau adalah Tuhan yang Maha
PenyEtang di antara semuo penyayang., Mako Komi pan
mcmperkenanhan seruannya itu, lalu Komi lenyapkan penyakit
yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya,
dan Kami lipat gandakan bilangan mcreka" sebogai suatu rahmat
dari sisi Kaml dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang
menyembah Allah)

Atlah berfirman kepada Nabi sAW: Ingatlah, wahai
Muhammad, kisah Aynrb, ketika ia menyeru Tuhannya saat ia sedans
dalam keadaan sakit dan ditimpa musibatr. Ai L\ ',U|;; d<r-rr$i "sesungguhnya aht telah ditimpa penyakit dan Engkau

*l:U:p, Yang Mala penyayang di antara setnua penyayang.,,_
,'aI u+?:-,li "Maka Kami pun memperkcnankan seruannya irz." Kami
pun memperkenankan seruan Ayub ketika ia berseru, lalu Kami
lenyapkan penyakit dan bala' yang ada pada dirinya.
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Penyakit yang dialaminya serta musibatr yang menimpanya

rnerupakan ujian dari Allah Ta'ala kepadanya. Adapun tentang

sebabnya, diceritakan dalam beberapa riwayat berikut ini:

24813. Muhammad bin Sahal bin Askar Al Buktrari menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ismail bin Abdul Karim bin Hisyam

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdushshamad bin

Ma'qal menceritakan kepadaktr, ia berkata: Aku mendengar

Wahab bin Munabbih berkata: Permulaan cerita Aynrb

adalah, ia orang yang dikenal sangat penyabar dan hamba

yang sangat baik. sesungguhnya Jibril memiliki kedudukan

yang sangat tinggi di sisi Allah di antara para malaikat yang
' lain, dan Jibrillah yang berttrgas menerima perintah. Jika

Allah menyebut seorang hamba yang baik, maka Jibril

menerimanya, kemudian Mikail, dan di sekitar-Nya adalah

para malaikat yang didekatkan mengelilingi Arsy. Berita itu

pun tersebhr di antara para malaikat, sehingga mereka

mendoakan hamba tersebut, dan jika para malaikat yang ada

di langit telah mendoakannya, Jibril pun turun ke bumi untuk

memerintahkan para malaikat yang ada di bumi agar

mendoakan hamba tersebut. Adapun iblis, ia dapat menembus

seluruh langit tanpa ada penghalang sedikit Pun baginya,

' sehingga ia bisa menempati tempat manapun yang ada di

langit, dan dari situlatr ia sampai kepada Adam ketika ia

berhasil mengeluarkannya dari surga. Demikianlatr, iblis

dapat naik ke seluruh langit, hingga Allah mengangkat Isa

bin Maryam, maka ia pun tertutup dari empat langit. Namun

ia masih dapat naik ke tiga langit. Tetapi setelatr Allatl

mengutus Nabi Muhammad SAW, ia ptin terhrtup dari tiga

langit yang lain, dan kini ia dan bala tentaranya tertutup dari

seltrrutr langit sampai Hari Kiam at, 3l?,|;iY'#t'ai;t 6 f y

'$ "Krruali syetan yang mencuri'curi (brriTo) yang dapat
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didengar (dari malaikat) lalu dia dilreiar oleh semburan api

yang terang. " (Qs.Al Hijr [15]:18).

Oleh karena ittr, jin mengingkari hal-hal yang pernatl

diketanuinya ketika ia berkata, 4 v{i :s$i.c:J (v

-*-L$t;s-;331lrfr ;L";iKel@Q336-t"t#
@ '5.^} 

((;. 'j_"o* sesungguhnya Kami telah mencoba

mengetahui (rahasia) langit, mala Kami mendapatinya

penuh dengan peniagaan yang lant dan panah-panah api,

Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa

tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita'

beritanya). Tetapi sekarang barangsiapa yang (mencoba)

mendengar-dengarlan (seperti itu) tentu akan menjumpai

panah api yang mengintai (nnk membalarnya)." (Qs' Al

Jinn [72]: 8-9)

Tidak ada yang menggetarkan ibtis kecuali doa malaikat

langit yang terus-menerus diberikan kepada Ayyub, yaitu

- setelah Allah memujinya. Ketika iblis mendengar doa

malaikat, timbullah dalam dirinya rasa dengki dan iri hati,

maka ia dengan cepat naik ke tangit lalu berdiri di tempat ia

berdiri di sisi Allah, lalu berkata, "Wahai Tutranku, aku

melihat keadaan hamba-Mu Ayyub, aku mendapati ia

seorang hamba yang Engkau berikan nikmat, lalu ia

bersyukur kepada-Mu, dan Engkau berikan ia kesehatan, lalu

ia memuji-Mu. Belum pernah Engkau mengujinya dengan

musibah dan kesusahan, dan aku siap melaksanakan perintah-

Mu. Jika Engkau timpakan musibah kepadanya, niscaya ia

akan kufur kepada-Mu, lalu melupakan-Mu dan menyembah

tuhan selain-Mu!" Allah lalu berfirman kepadanya, "Pergilah,

aku telah menguasakanmu atas harta bendanya, karena

mentrrutau hartatah yang menyebabkan ia mau bersyukur
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kepada-Ku. Namun Aku tidak menguasakanmu atas jasad

dan akalnya!"

Lalu pergilatr iblis si musuh Allah hingga ia tiba di bumi. Ia

mengrrmpulkan ifrit-ifrit dari syetan dan para pembesarnya.

Aynrb memiliki sebrlah desa dari selurutr Syanr dan segala

isinya dari Timur sampai Barat. Ia juga memiliki seribu

kambing dengan penggembalanyq lima ratus hektar, lima

ratus budak, dan setiap budak memiliki istri, anak, serta harta.

Peralatan setiap hektar dibawa oleh keledai betina, dan setiap

keledai mempunyai anak dua, tiga, empat, dan seterusnya.

Ketika iblis mengumpulkan syetan-syetan, ia berkata kepada

mereka, "Kekuatan dan pengetatruan apa yang kalian miliki?

Sesunggutrnya aku telah dikuasakan atas harta benda Ayyub,

dan harta merupakan musibatr yang paling fatat serta fitnatr

yang membuat banyak orang tidak' bersabar." Ifrit lalu

berkata, "Alu memiliki kekuatan. Aku dapat mengibahnya

menjadi badai dari api yang membakar segala sesuatu yang

aku datangi." Iblis lalu berkata kepadanya, "Datangilah unta

dan para penggembalanya." Ia pur pergi menuju tempat unta,

yaitu ketika unta-unta tersebut meletakkan kepalanya dan

tinggal di tempat gembalaannya. Tidak ada seorang pun yang

merasakan sesuatu hingga tiba-tiba datang badai api dari

bawah tanah meniupkan bau racun, sehingga tidak seorang

pun yang mendekat kecuali ia pasti terbakar, dan ia terus

membakar unta-unta serta para penggembalanya hingga

habis.

Iblis lalu menyamar sebagai pengawas penggembala, ia pergi

ke tempat Ayyub dan mendapatinya sedang berdiri shalat,

maka ia berkatao "Wahai Ayyrb!" Ayyub menjawab,

"Labbaikl" Iblis berkata, 'Tahukah engkau apa yang
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dilalorkan oleh Tuhanmu, yang engkau memilih-Nya,
menyembah-Nya, dan mengesakan-Nya, terhadap unta-
untamu dan para penggembalooya?" Aynrb menjawab,

"sesungguhnya itu hanya harta benda-Nya yang dipinjamkan
kepadaku, maka Dia lebih berhak untuk mengambilnya dan
mencabutnya." Iblis lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu
telah mengirimkan api dari langlt kepada unta-unta tersebut

lalu membakar.nya dan selunfi penggembalilya, hingga tidak
satu pun yang tersisa." Orang-orang pun terperanjat melihat
hal tersebut, mereka terheran-heran melihatrya. Di antara
mereka ada yang berkata, 'Tidaklah Aynrb menyembatr
sesuatu dan ia bangga atas dirinya." Sebagian lain berkat4
*Seandainya Tuhannya Ayyub mampu melakukan sesuatu,

niscaya Dia akan melindungi wali-Nya." Sebagian lain
berkata, "Justnr apa yang dilalorkan-Nya berttrjuan membuat
musuhnya mdnjadi gembira dan membuat temannya menjadi
sedih atasnya."

- 
Ayyub lalu berkatq "Segala puji bagi Allah ketika dia
memberiku dan ketika dia mengambitnya dariku. Aku keluar
dari perut ibuku dengan telanjang, maka aku kembali ke bumi
dengan telanjang. Kelak aku juga akan dibangkitkan dengan
telanjang. Oleh karena itu, tidak pantas bagrmu untuk
bergembira ketika Allah memberikan pinjaman kepadamu
dan bersedih ketika dia mengambilnya darimu. Allah lebih
berhak atas apa yang diberikan-Nya kepadamu daripadamu,
dan sekiranya Allah mengetatrui kebaikan bagi dirimu, wahai
hamba, niscaya Dia akan memindahkan nyawamu bersama
malaikat pencabut nyawa, lalu Dia memberikan upah
kepadamu dan engkau menjadi syahid. Akan tetapi Dia
mengetahui keburukan pada dirimu sehingga Dia
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mengakhfukanmu" dan Allah meny€lamatkanmu dari

musibah, seperti kulit gandum yang dibuang dari bijinya."

Iblis kemudian kembali kepada teman-temannya dengan rasa

hina, ia berkata kepada mereka, uKekuatan apa lagi yang

kalian miliki? Sesrurgguhnya aku belum membisiki hatinya?"

Lalu berkatalah ifrit dari pembesar mereka, "Aku memiliki
keluatan yang jika aku berterialc maka tidak ada sesuatu pun

yang memiliki nyawa kecuali akan mati." Iblis lalu berkata

kepadanya, "Pergilah kepada kambing-kambingnya dan para

penggembalanya!"

Ia pun pergi ke tempat kambing dan para penggembd*yq
dan ketika ia berada di tengah-tengahnya, ia berteriak dengan

suara kelas sehingga semua yang ada di sekitarnya mati,

tidak tersisa satu pun.

Iblis lalu keluar dengan menyamax sebagai pemimpin para

penggembala, ia pergi mendatangi Ayyub dan mendapatinya

sedang berdiri shalat. Ia lalu berkata seperti perkataannya

yang pertama, dan Ayyub menjawab seperti jawabannya

yang pertama

Iblis kemudian kembali ke teman-temannya dan berkata

kepada merek4 "Kekuatan apa lagi yang kalian miliki?
Sesungguhnya aku belum membisiki hati Ayyub?" Ifrit dari

pembesar mereka lalu berkata "Aku memiliki kekuatan angin

badai yang dapat menghempaskan segala sesuatu hingga

tidak ada yang tersisa." Iblis lalu berkata kepadany4

"Pergilah kepada para peternak dan tanam-tanaman."
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Ia pun pergi kepada mereka yang sedang mengurus temak

dan bercocok tanam, sedangkan keledai dan anak-anaknya

sedang makan rumput. Tiba-tiba angin topan berhembus

sangat kencang, menyapu segala sesuatu yang 4da hingga

bersih, seakan-akan tidak ada apapun sebelumnya.

Iblis lalu keltrar menyerupai penguasa kebun dan tanaman,

hingga tiba di tempat Ayub dan mendapatinya sedang berdiri

shalat. Ia lalu berkata seperti perkataannya yang pertama, dan

Ayub pun menjawab seperti jawabannya yang pertama'

Ketika Iblis melihat semua harta benda Ayub telah habis,

tidak ada yang tersisa, tetapi ia masih belum berhasil

menggelincirkannyq iu pun naik ke langit dan berdiri di

tempat ia berdiri di sisi Allah, lalu berkata 'Wahai Tutran,

sesunggtrhnya Ayub melihat batrwa Engkau masih

memberikannya nikmat dirinya dan anak-anaknya. Apakatt

Engkau sudi menguasakanku atas anak-anaknya?
* Sesungguhnya anak merupakan fitratr yang menyesatkan

serta musibah yang melemahkan hati orang-orang, dan

biasanya mereka tidak mampu bersabar atasnya." Allatr lalu

berfirman kepadanya, "Pergilah, sesturggutrnya Aku telatr

m6nguasakan kepadamu anak-anaknya. Akan tetapi engkau

tidak mempunyai kekuasaan atas hati, jasad, dan akalnya!"

Si musuh Allah itu pun pergi dengan menunggang kuda,

hingga sampai di ternpat bani Ayub, dan saat itu mereka

sedang berada di istana mereka. Ia pun mengguncang mereka

hingga tiang-tiangnya berguguran, kemudian menghancurkan

dinding-dindingnya dan melemparinya dengan kayu serta

batu yang besar. Setelah ia membinasakan mereka, ia

mengangkat istana tersebut beserta isinya dan

menghancurkannya. Ia lalu pergi kepada Ayub, menyerupai
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guru yang mengajari mereka ilmu hikmah, dengan berpura-

pura terluka dan berdarah. Wajahnya yang berubatr dan

banyaknya luka pada dirinya, membuatrya hampir tidak bisa

dikenali. Ketika Ayub melihatnya, ia berpura-pura sedih dan

menangis sambil meneteskan air mata, lalu berkata

kepadanya, uwahai Ayub, kalau engkau melihat bagaimana

aku selarnat dari tempat ia melempari kami dari atas dan

bawatr! Kalau saja engkau melihat bagaimana anak-anakmu

disiksa dan dicincang dan dibalik, hingga kepala mereka

terbalik, darr daratr serta otak mereka mengalir dari hidung

serta mulut mereka. Kalau saja engkau melihat bagaimana

perut mereka dirobek-robek hingga isinya menyembur keluar.

Kalau saja engkau melihat bagaimana mereka dilempari kayu

dan batu yang besar hingga menghancurkan otak mereka,

mematahkan tulang mereka, dan menyobek-nyobek kulit
mereka. Kalau saja engkau melihat tulang remuk berserakan

dan wajatr-wajah yang robek. Kalau saja engkau haelihat

dinding roboh yang menindih mereka. Kalau saja engkau

melihat dan melihat, niscaya hatimu akan hancur!" Iblis terus

berbicara begini dan begitu, berusaha membuat hati Ayub

hancur. Ayub akhirnya menangis dan mengambil segenggam

tanah, lalu meletakkannya di kepalanya, dan iblis pun

mengambil kesempatan dari hal tersebut. Ia langsung naik ke

langit dengan gembira setelatr melihat Ayub merajuk dan

bersedih, tapi tidak lama kemudian Ayub sadar lalu

beristigMar, dan naiklatr teman-temaru-rya dari para malaikat

menyampaikan tobatnya kepada Allah sebelum iblis sampai

kepada-Nya, dan akhimya iblis tahu batrwa Ayub telah

diterima tobatnya, sehingga ia menjadi sedih dan terhina. Ia
pun berkata, "Watrai Tuhanku, sesunggutrnya lenyapnya harta

dan anak tidak mempengarutri Ayub sama sekali, dan ia
masih merasakan kenikmatan-Mu atas jasadnya, dan Engkau
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akan mengembalikan harta dan anaknya. Jadi, apakah Engkau

sudi menguasakanku atas jasadnya? Aku siap melaksanakan

perintah-Mu. Jika Engkau mengujinya pada jasadnya, niscaya

ia akan melupakan-Mu, lnrfur kepada-Mu dan mengingkari

nikmat-Mu!. Allah me4iawab, "Pergilah, sesungguhnya aku

telah menguasakanmu atas jasadnya. Akan tetapi, engkau

tidak memiliki kekuasaan atas lisan, hati, dan akalnya."

Iblis pun pergi dengan menunggang kuda, dan mendapati

Ayub sedang berzujud, maka ia cepat-cepat mendatanginya

sebelum ia bangun dari sujudnya, dari aratr bawah tempat

sujudnya, meniupkan tiupan di hidungnya hingga membuat

badannya terbakar, dagingnya menjadi gembur, dan

tumbuhlah kutil-kutil yang membuatny a gatal- gataL, sehingga

Ayub pun mengganrknya" maka semuanya berjatuhan.

Kemudian Ayub mengaruknya dengan tulang dan batu yang

keras, hingga dagingnya habis dan terpotong-terpotong.
Ketika kulit Ayub telatr rusak dan membusuk, Ayub pun" 
diasingkan oleh penduduk desanya, dibtratkan gubuk di atas

anak bukit. Semua. orang menjauhinya, kecuali istrinya,
dialatr yang datang melayaninya.

Ada tiga orang yang mengikuti agamanyq namun ketika

mereka mendapatinya demikiar!, mereka menjauhinya dan

mengingkarinya, namun tidak meninggalkan agamanya.

Nama mereka adalah Bildad,282 Alifaz,zq3 dan Shafir.28a Tiga

orang tersebirt lalu mendatangi Ayub, dan mencelanya.

Ketika Ayub mendengar perkataan tersebut, ia langsung

menghadap kepada Allah dan berkata, "Tuhanku, untuk apa

Engkau ciptakan aku? Kalau saja Engkau membenciku dalam

282 Sa|ar A1,yub (hal.795) Bildad Asy-Syuji.
2'3 Sa|a, \rntb (bal.795) Alifaz At-Taimani.

'u S4u A1,yrA (hal. 795) ShufarAn-Naghmani.
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kebaikan, Engkau bias membiarkanku, namun mengapa

Engkau menciptakanku! Seandainya saja aku berupa darah

haid yang dibuang ibuku! Seandainya saia aku mati dalam

perutnya, sehingga tidak mengetahui sesuatu, dan Engkau

tidak mengetahuiku! Dosa apakatr yang aku perbuat dan tidak

pemah diperbuat oleh seorang pun selainku? Perbuatan apa

yang aku kerjakan sehingga Engkau memalingkan wajah-Mu

dariku? Sekiranya Engfuau mematikanku dan

mempertemukanku dengan bapak-bapakku, niscaya kematian

lebih indah bagiku. Sebagai contoh bagiku dengan para

penguasa yang dikelilingi oleh para tentar4 mereka menjaga

para penguasa dengan pedang, karena takut mereka mati dan

ingin agar mereka tetap hidup. Mereka mengira akan hidup

kekal. Sebagai contoh bagiku adalah para raia yang

menimbun harta bendanya dan mengumpulkan manusia, serta

.mengira mereka akan hidup kekal. Sebagai contoh bagiku

adalah para penguasa yang membangun kota-Iibta dan

benteng-benteng, hidup di dalamnya ratusan tahun, kemudian

menjadi hancur, menjadi tempat bagi binatang buas dan

syetan.

Alyafiz At-Taimani berkata: Musibahmu telah membuat

kami letah watrai Ayub. Jika kami berbicara kepadamu tidak

ada gunanya, dan jika kami diam melihat musibatr yang

menimpamu, kami keliru. Kami telatr melihat sejumlah

amalan yang engkau kerjakan, maka kami berharap engkau

memperoleh pahala atasnya selain yang kami lihat, karena

seseorang akan menuai apa yang ditanamnya dan

memperoleh balasan atas amalannya. Aku bersaksi dihadapan

Allah, yang keagungan-Nya tidak dapat diukur dan

kenikmatan-Nya tidak dapat dhitung, yang menurunkan hujan

dari langit lalu menghidupkan yang mati, serta meninggtkan
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yang rendah dan menguatkan yang lemah, yang tiada berarti

hikrnah para ahli hikmah di sisi hikmah-Nya dan ilmu para

ulama disisi ilmu-Nya, hingga engkau lihat mereka

bergejolak karena sakit dalam kegelapan, batrwa barangsiapa

mengharap pertolongan Allah, maka Dialah Yang Maha

Kuat, dan barangsiapa bertawakal kepada-Nya, maka Dialatl
Yang Mencularpi, Dialah Yang Menghancurkan, Dialalt
Yang Memulihkan, Dialah Yang Melukai, dan Dialah Yang

Mengobati."

AWb berkata, "Karena itulah dia diam, lalu alnr menggigrt

lidahku dan meletakkan kepalaku karena buruknya
pelayanan, karena aku tatu hukumannya telah mengubah

cahaya wajahku dan kekuatan-Nya telah mencabut

kekuatanku. Aku adalah hamba-Nya, maka apa yang telatt

ditetapkan-Nya atasku pasti akan menimpaku, dan tidaklatt
memiliki kekuatan kecuali yang Dia berikan kepadalar;

'pekiranya tulangku dari besi, tubuhku dari tembaga, dan

hatiku dari batu, niscaya aku tidak merasa berat atas hal ini,
akan tetapi ia adalatr cobaan bagiku, dan Dia telatr

menimpakannya kepadaku. Kalian datang kemari dalam

keadaan maratr. Kalian takut sebelum ditakut-takuti dan

kalian menangis sebelum dipukuli. Latu bagaimana denganku
jika kukatakan kepada kalian, 'Bersedekatrlatr kalian untukku

dengan harta kalian, siapa tahu Allatr menyembuhkanku.

Atau sembelihlah Kurban dariku, siapa tahu Allafi
menerimanya dariku dan meridhaiku?'Jika aku bangun maka

aku berharap tidur kembali, karena ingin istirahat, dan jika
tidur maka nyawaku seakan-akan hendak dicabut, jari-jari

tanganku semuzmya putus. Sesungguhnya aku mengangkat

sesuap makanan dengan semua tanganku, namun ia tidak
sampai ke mulutku kecuali dengan susah payah. Gigi-gigiku
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rontok, kepalaku busuk, telingaku tertutup, hingga salah

satunya terlihat dari yang lain, otakku mengalir dari mulutku,

bulu mataku berguguran, seakan wajahku terbakar api,

daguku lembek, dan lidatrku luka hingga sepenuh mulutku,

maka tidak sedikit pun makanan yang masuk kecuali tersekat

dalam kerongkonganku. Kedua bibirku terluka, hingga

bagian atasnya menuhrpi hidungku, dan bagian bawahnya

menutupi daguku. Isi perutku terputus dalam perutku'

sehingga saat aku memasukkan makanan, ia keluar lagi

seperti saat masuk, maka ia tidak terasa dan tidak ada

gunanya bagiku. Kekuatarr kakiku tela}r hilang, keduanya

seperti geriba air yang penuh, yang tidak sanggup aku bawa'

Aku membawa selimutku dengan tangan dan gigiku' Aku

tidak mampu membawanya kecuali dengan bantuan orang

lain. Hartaku lenyap sehingga aku minta dengan telapak

ianganku, lalu orang yang datrulu berada dalam

tanggunganku memberiku makanan safu suapan, ia

meminjamkannya kepadaku. Anak-anakku semuanya binasa,

dan sekiranya seorang dari mereka masih hidup, niscaya ia

akan menolongku dan berguna bagiku. Bukanlah siksa

dengan siksa dunia, karena sesungguhnya ia akan lenyap

darinya, dan mereka akan mati meninggatkannya, akan tetapi

beruntunglatr orang yang memiliki tempat istiratrat di rumatt

yang penduduknya tidak pernah mati dan tidak akan pindah

dari rumah mereka. Orang yang bahagia adalah orang yang

hidup bahagia di san4 dan orang yang sengsara adalah orang

yang hidup sengsara di sana."

Bildad berkata, "Bagaimana lisanmu dapat berbicara dengan

fasih seperti ini? Apakah engkau mengatakan batrwa keadilan

beruba menjadi aniaya? Atau engkau mengatakan bahwa

orang yang kuat menjadi lemah? Menangislah engkau atas



SurahAlAnbiyaa'

kesalahanmu dan kembalitah kepada Tuhanmu, siapa tatru

Dia akan menyayangimu dan mengampuni dosamu. Siapa

tahu jika engkau sembuh Dia akan menjadikan ini sebagai

simpanan bagimu di akhirat? Jika hatimu telatr mengeras,

maka sesungguhnya perkataan kami tidak berguna bagimu,

karena tidak mungkin semak belukar tumbuh di padang yang

tandus, dan tidak mungkin pohon kertas tumbuh di gurun

satrara! Barangsiapa pasrah kepada yang lemah, maka tidak

akan mendapatkan perlindungan. Barangsiapa mengingkari

sesuatu yang haq, maka .tidak mungkin akan dipenuhi

haknya."

Ayub berkata, "sesungguhnya aku mengetahui batrwa inilafr

yang hak. Tidak mungkin seorang hamba bisa mengalatrkan

Tutrannya, dan tidak mungkin pula mendebat-Nya. Jika

demikian, maka Y,ata apayang pantas alu ucapkan, spkalipun

aku dianugerahi kekuatan? Dialah yang membentangkan

J*git dan mendirik,mnya sendiri, dan Dialatr yang membuka

tutupnya lalu menghujani bumi jika berkehendak untuk itu.

Dia pula yang menghamparkan bumi dan mengokohkannya

sendiri, menjadikan gunung kokoh berdiri. Kemudian Dia

pula yang menggoncangkannya dari arah paling bawah,

sehingga yang ada di atas menjadi di bawah dan yang bawah

berhamburan ke atas. Kalau aku memiliki kata-kata, maka

apakah pantas aku ucapkan? Dia yang menciptakan Arsy-Nya

yang agung dengan satu kalimat, lalu seluruh isi bumi dan

langit merasa takut kepada-Nya. Dia yang bisa berbincang

dengan laut dan memahaminya firman-Nya, kemudian

melaksanakan perintah tanpa ada pertentangan. Dia pula yang

membuat ikat di laut, hewan melata, dan burung. Dia yang

mampu berbicara kepada yang mati laltr menghidupkannya

dengan firman-Nya. Dia pula yang bisa berbicara dengan
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bebatuan, lalu mematraminyq serta memerintahkannya, dan

ditaati semua perintah-Nya. "

Abfaz berkata, "sungguh agung perkataanmu wahai Ayub,

Sungguh, kulit ini merinding jika mengingat perkataanmu

tersebut. Sungguh, cobaan, yang menimpamu bukan

disebabkan oleh dosa yang telah kamu lakukan. Perkataan ini

telah menempatkanmu pada posisi ini; besar kesalahanmu,

banyak permintaanmu, kamu telah merampas harta yang

menjadi hak merek4 kamu berpakaian saat mereka telanjang,

kamu makan saat mereka kelaparan, kamu menutup pintu

rumah dari mereka yang lemah, kamu menghindarkan

makananmu dari orang yang lapar dan membutuhkan

kebaikanmu, Kamu telatr menyembunyikan semua itu di

rumahmu, sambil menampakkan,perbuatan yang telatr kami

tihat. Barangkati Allah tidak membalas sesuatu pun kecuali

yang nampak darimu, dan barangkali Allah . tidak

menampakkan hal-hal yang telah kamu sembunyikan di

dalam rumahmu, dan bagaimana Dia tidak menampakkan hal

itu padahal Dia mengetatrui apa yang disembunyikan oleh

lapisan bumi-bumi dan gelapnya udara?"

Ayub berkata, "Jika kamu berbicara maka pembicaraanmu

tidak akan memberi manfaat untukku, dan jika kamu

diampuni maka tidak akan mengubah apa pun pada diriku.

Inilah kenyataan yang aku alami, Tuhanku telah marah

kepadalnr karena kesalatranku, dan semua musuh mencelaku'

Engkau menjadikanku harus menuai bala' ini dan

mendapatkan fitnah ini. Engkau tidak memberi ruang

kepadaku, bahkan selalu menunrnkan bala' setelah bala'.

Bukankah aku pernah menjadi orang yang memberi tempat

berteduh bagi orang asing, pengambil keputusan bagi orang

miskin, wali bagi anak yatim, dan penopang bagi janda? Aku
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sama sekali tidak pernah melihat orang asing kecuali aku beri

tempat berteduh dan keputusan sebagaimana ia ingin

memutuskan. Hartaku adalah harta mereka dan keluargaku

adalah keluarga mereka. Aku pun tidak pernatr melihat

seorang anak yatim kecuali aku menjadi pengganti bapaknya.

Aku juga tidak pernatr melihat seorang janda kecuali aku

ridha menjadi penopang hidupnya. Aku adalatr hamba yang

hina. Jika kamu berbuat baik maka tidak ada kata untuk

membalas kebaikan, karena anugeratr hanya milik Tuhan,

bukan milikku. Jika aku berbuat jatrat maka pantas bagiku

siksa, dan aku telatr terkena bala' yangjika ditimpakan di

atas guntrng maka ia tidak akan mampu memikulnya. Lalu,

bagaimana aku memanggul kelemahanku?"

Alifaz berkata, .Apakatr kamu ingin mendebat Allatr, wahai

Ayub, atas perkara yang telatr ditimpakan? Atau kamu ingin

membagi kesalatran kepada-Nya padatral kamu yang salah?

" Atau mungkin kamu ingin membebaskan diri, padatral kamu

jelas tidak bebas dari hal tersebut? Allah menciptakan langit

dan bumi dengan hak, dan telah menghitung makhluk yang

ada. di dalamnya, lalu bagaimana Dia tidak mengetahui

rahasiamu? Bagaimana Dia tidak mengetahui perbuatanmu

lalu memberi ganjaran kepadamu? Allah telah menempatkan

para malaikat-Nya bershaf-shaf di sekeliling Arsy-Nya dan di

selunrh penjuru langit, kemudian berhijab di balik cahaya,

selalu mengawasi mereka, selalu merasa kuat atas kelemahan

manusia, dan selalu dalam kondisi mulia di hadapan yang

hina. Kamu mengira jika karnu mendebat maka hukum akan

berpihak kepadamu? Apakatr kamu melihatnya kemudian

membagi kesalatran kepada-Nya? Apakah kamu

mendengarnya kemudian kamu bisa berdiskusi dengan-Nya?

Kami telatr mengetatrui ketetapan-Nya kepadamu.
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Sesungguhnya Dialah Dzatyangjika ingin mengangkat maka

Dia rnenghinakannya, dan jika ingin menghinakannya maka

Dia mengangkatrYa."

Ayub berkata" ..Jika Dia membinasakanlar maka siapakatt

yang akan memaparkan ajaran kepada hamba-Nya dan

memintakan perl<aranya? Tidak ada yang dapat menolak

kemarahan-Nya kecuali ratrmatrya" dan tidak ada yang

bermanfaat bagi hamba-Nya kecuali sikap tunduk kepadanya'

Ya Allatr, terimalatr dari kami dengan rahmat-Mu dan

beritatrukantatr dosa yang telatr kuperbuat kepada-Mu'

Mengapa engkau palingkan wajahmu dariku, dan

menjadikanku bak musuh, padahal sebelumnya Engkau

memuliakanku? Sungguh, tidak sedikit pun hal yang bisa

tersembunyi dari-Mu; rintik hujan, dedaunan, atau tumpukan

debu. Kulitku telatr menjadi seperti kain yang kasar' Oleh

karena itu, anugeratrkanlatr kepadaku kesabaran, yang dergan

kekuasaan-Mu engkau mengirimkan kematian seorang

hamba, dan yang dengannya pula Engkau menjadikan

kematian menyebar di suatu negeri. Namun janganlah

Engkau mematikanku sebelum memberitahukan apa dosaku,

dan jangan pula Engkau merusak amal yang kupersembahkan

kepada-Mu. Jika engkau tidak membutuhkanku maka tidak

selayaknya ada hukum yang berbentuk kezhaliman, dan tidak

pula ada percepatan dalam hal siksa. Namun, hal itu dijadikan

bagi orang yang takut akan kematian; dan apakah Engkau

tidak memberitahuku dosa dan kesalahanku? Ingatlatt

bagaimana Engkau menciptakanku dari tanah, lalu Engkau

jadikan aku segumpal daratr, lalu daging dan tulang, dan

engkau bungkus tulang dengan daging dan kulit, kemudian

Engkau jadikan aku berotot dan berurat kuat serta kencang'
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Engkau memeliharaku saat aku kecil dan memberiku rezeki

saat aku dewasa. Kemudian aku menjaga perjanjian dengan-

Mu dan melaksanakan perintah-Mu. Jika aku salah maka
jelaskanlatr kesalahanku dan jangan binasakan aku dalam

kebingungan. Beritahukanlah kesalatranku. Jika Engkau tidak
ridha terhadapku maka aku pantas mendapatkan siksa. Jika

aku berbuat baik kepada-Mu maka aku tidak akan

mengangkat kepalaku, dan jika aku berbuat tidak baik maka

Engkau tidak akan meringankan penderitaanku, padatral

secara jelas Engkau melihat kelematranku di bawah-Mu dan

bersimpuhku kepada-Mu, lalu mengapa Engkau

mencipakanku? Atau mengapa Engkau mengeluarkanku dari
perut ibuku? Seandainya aku tidak menjadi seperti sekarang

ini, tentu itu lebih baik bagiku. Druria bagiku bukan sesuatu

yang membahayakan dihadapan kemaratran-Mu, dan jasadku

sama sekali tidak sanggup berdiri dari siksa-Mu, maka

rahmatilatr aku dan berilatr aku waktu merasakan kesehatan
' sebelum aku merasakan sempitnya alam kubur, gelapnya

dunia, dan sesaknya kematian."

Zhafir berkat4 "Kamu telah berbicara watrai Ayub, dan tidak
satu pun orang yang bisa mengunci mulutmu. Kamu mengira
tidak terbebani oleh dosa, dan apakatr bermanfaat jika
ternyata kamu tidak berdosa dan ada orang yang menghitung
amalanmu? Kamu juga mengira Allah akan mengampuni

dosa yang telah kamu perbuat, namun apakatr kamu tatru

berapa jarak langit darimu? Apakah kamu mengetahui

dalamnya udara? Apakah kamu tatru bumi mana yang

dibentangkan-Nya? Apakatr kamu memiliki ukuran terhadap

hal itu? Apakatr kamu mengetatrui berapa kedalaman laut?

Apakah kamu tatru dengan apa hal itu bisa tertahan? Apakah
kamu mengetahui ilmu ini, dan tentu saja kamu akan
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mengetahuinya, namun ketatruilah bahwa Allah telatr

menciptakan dan menghitung semua. Jika kamu

meninggalkan banyak kata dan permintaanmu kepada

Tuhanmu, maka alar berharap Dia meratrmatimu, dan dengan

hal itu Dia mengeluarkan rahmatnya trntukmu. Jika kamu

tetap dalam kesalatranmtr, namun kamu tetaP mengangkat

tanganmu ketika ada kebutuhan, maka pada saat

memanjatkan hajat kepada Allah wajatr orang-orang jahat

menghitam dan mata-mata mereka menjadi gelap. Saat itu
juga ia akan digembirakan karena keberhasilan hajat mereka

yang meninggalkan syatrwat dan bersimpuh mengharapkan

ratrmat-Nya."

Ayub berkatq "Kalian adatah kaum yang merasa heran

dengan diri kalian sendiri, sementara kalian memaksaku

kepada sesuatu yang semu, sementata aku mengetatrui apa

yang menjadi hakku. Memaksa Dzat yang hari ini

memaksaku, menanyakan kepadaku sesuatu yang gaib; yang

menjadi pengetatruan Allah, dan tentu saja aku tidak

mengetahuinya. Sungguh, tidak demikian seseorang memberi

nasihat kepada saudaranya yang sedang tertimpa bala', ia

,akan menangis bersamanya. Jika kamu serius maka sungguh

otakku pendek untuk menjawab pertanyaanmu, maka

tanyakanlatr kepada burung di angkasa, apakatr ia akan

memberitahumu? Tanyakanlah hamparan bumi, apakan ada

respori kepadamu? Tanyakanlatr kepada binatang buas,

apakatr ia bisa menjawab pertanyaanmu? Tanyakanlah

kepada ikan di lautan, apakatr akan menyifati setiap hal yang

kamu hitung? Ketahuilah batrwa Allah menjadikan semua ini

dengan hikmah, dan menyiapkannya dengan lafazh-Nya.

Apakah anak Adam mengetahui perkara yang ia dengar

dengan kedua telinganya, YmB ia rasakan dengan mulutnya,
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dan yang ia cium arig* hidungnya? Sesungguhnya
pertanyaan yang kamu tanyakan itu, hanya Allatr yang
mengetahui jawabannya. Dia yang memiliki hikmut dgn
keperkasaan. Dia yang memiliki keagungan dan kelembutan.
Dia Yang Matra Tinggi dan Matra Kuasa. Jika ada kenrsakan
maka siapa yang akan membenahinya? Dialatr yang membuat
segenap raja tercengang dengan kerajaannya. Dia yang
membuat segenap ulama keliru dalam ilmunya. Dia yang
membuat orang-orang bljak terkesan kanak-kanak karena
pepatah bijaknya. Dialah yang mengingatkan mereka yang
lupa dan membuat lupa orang yang ingat. Dialah yang yang
menjalankan kegelapan dan cahaya. Inilah ilmu-Nya.
Ciptaan-Nya lebih agung dari sekadar menghitung dengan
akalku."

Baldad berkata, "sestrngguhnya orang mrurafik akan diganjar
sesuai dengan annya, akan disesatkan secara nyata
sesuai dengan kebohongannya, dan ditimpakan ganjaran

" 
sesuai dengan perbuatannya. Dibinasakan di dunia, dan
dalam kegelapan di akhirat kelak, jalannya akan terjal.
Namanya terputus dari bumi, tidak akan dikenang, dan tidak
ada pemakmuran ajarannya. Tidak akan mewariskan anak
shalih yang menjadi penerus setelaturya, dan tidak memiliki
ushul yang diketahuinya Hanya rentetan syair yang akan
mengenangnya."

Ayub berkata, "Jika aku terlena maka aku akan
menanggunglya. Jika aku terbebas dari dosa maka
pembelaan apa yang aku miliki? Jika aku berteriak maka
siapakah yang akan mendengar teriakanku? Jika aku diam
maka siapakatr yang memaafkanku? Hilang harapanku dan
usai sudah mimpiku. Aku memanggil putraku, namun ia tidak
menjawabku. Aku berteriak kepada umatku, namut mereka
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tidak meratrmatiku. Bala' telatr menimpaku dan mereka

mencampakkanlu. Kalian lebih ker-as dan lebih menyakitkan

daripada bala' yang menimpaku. Mereka merasa heran

dengan penyakit yang menimpa jasadku. Apakatr kalian tidak

mendengar apa yang telatr menimpalar? Kalau seorang hamba

mendebat Ttrtrannya, maka aku berharap akan menang

dihadapan para penegak huktrm, Ilantllrrr aku mempunyai

Tuhan Yang Matra Memaksa di atas langit-langitnya, dan Dia

mendepakku ke tempat ini. Aku terus mendekat kepada-Nya,

Dia mendengar sedangkan aku tidak dapat mendengar-Nya.

Dia melihatku sementara aku tidak melihat-Nya. Kalau saja

Dia muncul, melelehlatr raga ini dan berteriaklah rotrku. Jika

Dia memberiku napas maka aku akan berbicara dengan

sepenutr mulutku, talu kewibawaanku tercabut dari diriku.

Beritatrulatr aku, dosa macaln apa yang membuat-Mu

mengadzabku?"

Kemudian ada suara yang memanggil, "Wahai Ayib." Ia
menjawab, "Labbaik" Lalu ada yang berseru, "Inilah Aku,

telatr mendekatimu, berdirilah dan angkatlah sarungmu.

Berdirilatr di sisi Yang Matra Pemaksa, padatral seyogianya

tidak pantas ada yang mendebat kecuali Yang Maha

Pemaksa Seperti-Ku ini. Tidak pula ada yang pantas

mendebat-Ku kecuali yang mampu membuat taring di mulut

harimau, lisan pada mulut btrung anqa', kekang pada ikan

yang besar, menimbang dengan timbangan dari cahaya,

menjadikan keringat dari matahari, dan mengehrbalikan hari

kemarin untuk hari esok. Jiwamu telatr diberi sesuatu yang

tidak sanggup dipikul oleh kekuatanmu. Saat itu yang

teringat pada diriku adalatr tuduhan yang terus-menerus kamu

terima, dan kamu hendak mendebat-Ku dengan

kebodohanku, atau kamu ingin agar Aku menyelamatkanmu
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dari kesalahanmu? Atau kamu hanya ingin Aku menambatr

banyak kelematranmu? Di mana kamu ketika Aku
menciptakan bumi dan saat meletakkan dasarnya? Apakah
kamu mengetatrui kadar yang Aku tentukan? Atau apakah

kamu bersamaku berkeliling di setiap penjunurya? Apakah
kamu mengetatrui alasan-Ku meletakkan sisi-sisinya? Apakatr
dengan ketaatanmu air dapat menopang bumi? Apakah
dengan hikmatrmu bumi menjadi penutup air? Apakah kamu
berada di dekat-Ku ketika langit diangkat menjadi atap di
udara tanpa ada pengikat di atasnya dan tanpa tiang di
bawatrnya? Apakatr hikmahmu bisa mengikuti catrayilya,
beredar dengan bintang-bintangnya atau menyelisihi
perintahnya pada siang dan malamnya? Di mana posisimu
saat Aku membelah lautan dan memancarkan mata ur?
Apakah kekuasaanmu dapat menguasai gelombang lautan
dan batasannya? Apakatr kekuasaanmu dapat membuka

- rahim saat tiba waktunya? Di mana posisimu saat Aku
- menyiramkan air ke bumi dan menancapkan kokohnya

gunturg-gunung? Apakah kamu memiliki lengan untuk
memikulnya? Apakah karnu mengetahui ukurannya?
Dimanakah air yang telah Aku turunkan dari langit? Apakah
kamu mengetatrui seorang ibu yang menjadi benih atau

seorang bapak? Apakatr hikmatrmu dapat menghitung
tetesam air dan membagi rezeki? Apakatr kekuasaanmu dapat
menyingkap mendung dan menurunkan hujan? Apakatr kamu
mengetatrui apa itu suara petir? Atau dari apa kilat
diciptakan? Apakatr kamu mengetahui kedalaman laut?
Apakah kamu mengetatrui ada apa setelah udara? Apakatr
roh-roh orang mati terpenjarakan? Apakatr kamu mengetahui
di mana salju di simpan? Atau di mana udara dingin berada?

Atau di mana letak pengunungan yang dingin? Apakah kamu
mengetatrui di mana malam disimpan saat adanya siang? Di
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mana pula siang saat malam datang? Di mana jalannya

calnya? Dengan bahasa apa pepohonan berbicara? Di mana

udara tersimpan? Siapakah yang menjadikan akal di

kedalaman rongga para lelaki? Siapakah yang membelatt

pendengaran dan pengtihatan? Siapakah yang membuat para

malaikat menjadi penurut dan yang memaksa dengan

keperkasaannya, membagi rezeki kepada paxa binatang

dengan hikmahnya? Siapa yang memberi rezeki kepada

singa-singa dan membuat bunurg mengetahui makananny4

yang kemudian diikuti oleh segerombolan burung laiurya?

Siapa yang mernbebaskan binatang buas dari sikap penurut

dan menjadikan tempat tinggalnya adalah semua pelataran

bumi yang hampir tak berbatas? Apakatr dengan hikmalmu

anak-anak burung itu mengekor kepada induknya, juga

binatang lainnya kepada induknya pula, hingga mengeluarkan

makanan untuknya dari perut induknya? Apaka! dengan

hikmatrmu burung elang dapat mclihat mangsanla dari

kejauhan hingga ia sampai ke tempat pembantaian? Di mana

posisimu saat Aku menciptakan ikan besar dan memberinya

rezeki di lautan? Dua matanya dapat memadamkan api, kedua

hidungnya dapat menghembuskan asap, dan kedua telinganya

seperti busur. Dia berjalan di udara seakan ia burung, dan

menghancurkan segala sesuatu yang dilewati raja binatang

buas. Kepadanya Aku memberikan kekuatan atas makhlukku,

apakah engkau dapat mengambilnya dengan talimu lalu

mengikatrya dengan lisanmu, atau meletakkan pelana di

sudut mulutrya? Apakah engkau mengira dia akan memenuhi

janjimu atau bertasbih karena takut kepadamu? Apakah

engkau menghitung umurnya, atau mengetahui ajalnya, atau

hilangnya rezekinya? Apakah engkau tahu apa yang dirusak

dari bumi, atau apa yang dirusak dari umurnya yang tersisa?

Mampukah engkau menanggung nnukanya ketika ia maratr,
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atau menyuruhnya sehingga ia taat kepadamu? Maha Suci

Allah Ta'alat"

Ayub berkata, "4ku lalai dari apa yang engkau katakan

kepadaku! Seandainya bumi terbelah untukku, lalu lenyaplatr

musibahku, dan aku tidak berbicara dengan sesuatu yang

membuat murka Tuhanku! Telah berkumpul musibatr atasku.

Tuhanku, Engkau membebaniku seperti aku adalah musuh,

padahal sebelumnya telatr memuliakanku dan mengetahui

nasihatku. Engkau juga tahu bahwa yang Engkau sebut

adalatr kehendak dan hikmah-Mu, dan lebih besar dari ini
terserah Engkau melakukannya. Tidak sesuatupun yang

mengalatrkanmu dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi

atasmu, serta tidak hilang darimu apayanghilang dari orang

yang menduga batrwa ada rahasia yang tersembunyi dari-Mu.
Engkau juga tatru apa yang terdetik dalam hati! Aku tatru

dari-Mu tentang musibahku ini apa yang tidak aku ketahui
',.* sebelumnya, dan aku lebih takut ketika menerima musibah

dari-Mu. Sesungguhnya aku pernah mendengar kemurkaan-

Mu, dan sekarang aku menyaksikannya. Aku bicara demikian
agar Engkau mengampuniku, dan aku terdiam agar Engkau

mengasihiku. Adapun kata yang keliru, aku tidak akan

mengulanginya, aku telatr meletakkan tanganku pada

mulutku, aku gigit lidahku, aku tempelkan pipiku di atas

debu, aku injak wajatrku karena kehinaanku, dan aku diam
sebagaimana kesalatranku mendiamkanku. Oleh karena itu,
ampunilah aku atas perkataanku, dan aku tidak akan kembali
kepada sesuatu yang Engkau benci dariku!"

Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Ayub, ilmu-Ku telah terjadi
atasmu, dan dengan kasih-Ku Aku palingkan murka-Ku. Jika
Engkau bersalah maka Aku telatr mengamprurimq dan Aku

.ri, akan kembalikan kepadamu keluargamu serta harta bendamu,
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dua kali lipat adanya. Mandilah dengan air ini, sesungguhnya

padanya terdapat kesembuhan" dan berhrrbanlah untuk

satrabafinu serta mohonkanlah ampunan untuk mereka,

karena sesungguhnya mereka telatr bermaksiat kepada-Ku

karena sikapnya Padamu! "285

24814. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

seseorang yang tidak tertuduh caca! dari watrab bin Munabbih Al

Yamani, dan selainnya dari ahli kitab yang pertama: Menurut

cerita, Ayub merupakan seorang laki-laki dari Romawi, dan Allah

telatr memilihnya sebagai satatr satu nabi-Nya. Allatl

mengujinya dengan kekayaan, yaitu anak yang banyak dan

harta yang banyak. Allah juga mernbentangkan dunia

bagnya, sehingga ia sangat mudatr mendapatkan rezeki' Ia

memiliki sebuah desa di negeri syarn dengan selunrh dataran,

atas, bawah, rendat5 maupgn tinggr. Di dalamnya ia memiliki

segala macarn hart4 seperti unta" sapi, kambing, kuda, dan

keledai, yang jumlatrnya tidak seorang pun memilikinya

seperti ia. Allatr telatr menganugeratrkannya keluarga; anak

taki-laki dan perempuan. Ayub termasuk orang yang

berbakti, bertatoua, dan penyayang terhadap orang-orang

miskin. Suka memberi makan orang-orang miskin, menolong

para janda, mengasutr anak yatim, memuliakan tamu, dan

285 Al Baghawi dalam tafsirnya (3t256) dengan redaksi yang sama dan Tsa'labi

dalamArais Al Maialis (hd. 155).

Ibnu Katsir berkita, "Telatr diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dalam

riwayatnya 
-maksudnya 

kisah AyyuL-- yang panjang yang disebutkan oleh

IbnuJarir serta Ibnu Abi Hatim dengan sanad dat'tnya."

Disebutkan pula oleh sejumlah mufassir generasi terakhir, namun terdapat

sejumlah kejanggalan padanya yang karenanya pula kami tinggalkan ia, dan

karena redaksinya yang sangat paqiang.

L*tatTafsir lbnu Katsir (3/189).

Atsar niberasal dari ahli kitab dalam Srlar $ryub (793)'



furah$Artiyaa'

membekali para musaflr. Ia dikenal sebagai orang yang

pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan

kepadanya, dengan cara menunaikan hak Allah dalam

kekayaannya, sehingga iblis si musuh Allah tidak dapat

menggodanya seperti halnya menggoda kebarryakan orang

kaya sehinggaialengatr dan lupa kepada Allah.

Ada tiga orang yang beriman kepadanya dan

membenarkannya, serta mengetahui kanrnia Allah yang

diberikan kepadanya dan tidak diberikan kepada yang

lainnya. Salah seoriurg dari mereka berasal dari Yaman,

namanya Alyafzu, dan dua orang lagi dari negerinya sendiri,

yaitu Shaufar dan Baldud. Mereka datang dari negerinya

sudah berumur antara 30-50 tahun.

Iblis mempunyai tempat di langit ketujuh, yang ia singgahi

setiap tahun guna meminta sesuatu kepada Tuhannya.

Naiklatl ia ke langit pada hari ittr, lalu Allah bertanya

-,Jcepadanya 
-atau 

ditanyakan kepadanya-, "Apakah engkau

mampu menggoda harnba-Ku, Ayub?" Ia menjawab, "Wahai

Tuhan, bagaimana aku dapat menggodanya, sementara

Engkau telatr mengaruniakannya kesenangan, kenikmatan,

dan kesehatan? Engkau berikan kepadanya keluarga, hart4

ffi*, kekayaan, dan kesehatan dalam tubuhnya, keluarganya,

dan hartanya. Bagaimana mungkin, ia. tidak bersyukur

kepada-Mu dan menyembatr-Mu, sedangkan Engkau telah

memperlakuktuurya sedemikian? Kalau saja Engkau uji ia
dengan mencabut kenikmatan yang Engkau berikan

kepadanya, niscaya dia akan enggan bersyukur kepada-Mu

dan tidak akan menyembatr-Mu, serta akan keluar dari '

ketaatan-Mu dan menyembah tuhan yang lain!" Atau seperti

yang dikatakan oleh si musuh Allah.
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Allah Ta'ala lalu berfirman, "Aku kuasakan engkau atas

keluarga dan hartanya." Allah lebih tatru tentang keadaannya,

dan tidaklatr Allah menguasakan iblis atasnya kecuali karena

ingin mengangkat derajat Ayub dan memberikan pahala yang

lebih banyak atas musibatr yang menimpanya, serta

menjadikannya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang

sabar, dan peringatan bagi orang-orang yang ahli ibadah

dalam setiap musibah yang menimpanya, agar mengikutinya

dan mengharap pahala akhirat sebagai balasan kesabaran atas

musibatr yang menimpanya di dunia.

Lalu, dengan cepat iblis ttrun ke bumi, lalu mengumpulkan

selurutr bala tentaranya dari ifrit sampai pemimpin syetan.

Iblis berkata, "Sesungguhnya aku telah dikuasakan atas

keluarga Ayub dan harta bendanya, maka kini apa yang

dapat kalian lakukan?" Satah satu dari mereka berkata, "Aku
akan membuat badai api yang menghanguskan -mereka
semua." Iblis berkata, "Yq silakan kamukerjakan."

Ia lalu keluar, dan sesampainya di tempat unta-untanya, ia

membakar semua untanya dan para penggembalanya.

Kemudian datanglatr si musuh Allah kepada Ayub di tempat

shalatnya dengan menyamar sebagai pemimpin

penggembalanya. Iblis berkatq "Wahai Ayub, telatr datang

api membakar selunrh unta dan penggembalanya selain aku,

maka aku datang kepadamu hendak memberitatrukan hal itu."

Ayub ternyata mengetahuiny4 maka ia berkata, "Segala puji

bagi Allah, Dialah yang memberinya dan Dialah yang

mengambilnya, yang mengeluarkanmu darinya seperti

mengeluarkan kulit dari bijinya."

Iblis kemudian pergi. Iblis membinasakan harta Ayub satu

demi satu, hingga habis semuanya. Setiap kali trartanya
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binasa, Ayub memuji Allah dan mengagungkan-Nya serta

ridha dengan takdir-Nya. Arub menguatkan dirinya untuk

tetap bersabar. Hingga seielatr semua harta benda Ayub habis

binasa, datanglah iblis kepada keluarga dan anaknya, dan

mereka sedang berada di istana mereka, bersama para

pelayan dan pembantu. Lalu datanglatr angin topan

rnengangkat istana tersebut dan menimpakannya kepada

keluarga dan anak-anaknya, hingga mereka semua mati

tertimpa istana.

Iblis lalu datang kepada Ayub dengan menyamar sebagai

pemimpin keamanan mereka dengan wajatr terluka penuh

darah, lalu berkata, "Wahai Ayub, telatr datang angin topan,

mengangkat istana dan menimpakannya kepada keluarga dan

anak-anakmu, hingga mereka semua mati di bawatr

reruntuhan istana,. kecuali aku. Oleh karena itu, aku datang

kepadamu untuk memberitatnrkan hal itu."

. . Ayub lalu sedikit mengeluh mendengar musibah yang

menimpa anak dan keluarganya, kemudian mengambil tanah

dan meletakkannya di atas kepalBnya, lalu berkata, "Aduhai,

seandainya ibuku tidak melatrirkanku dan aku tidak menjadi

manusia!"

Mendengar hal tersebut, si musuh Allah gembira, maka

dengan cepat ia naik ke langit, dan dengan cepat pula Ayub

ber-istirja' serta bertobat kepada Allah atas ucaparlnya,

dengan memuja-muji Allah, hingga tobatnya sampai terlebih

datrulu kepada Allatl sebelum iblis tiba di hadapan Allah.

Ketika iblis datang dan menceritakan perbuatan Ayub,

dikatakanlatr kepadanya, "Tobatrya telah sampai kepada

Allah terlebih datrulu daripada engkau." Ia lalu berkata,

ri 'Wahai Tuhan, kalau begitu kuasakanlah aku atas tubuhnya!"
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Allah Ta'ala berfirman, "sesungguhnya Alu telah

menguasakanmu atas jasadnya' kecuati lisannya, hatinya,

jiwanya, pendengarannya, dan penglihat4nnya. "

Latu dengan cepat si musuh Allah datang kepada Ayub, dan

mendapatinya sedang sujud, maka ia meniupkan p{i
jasadnya sebuatr tiupan yang membakar jasadnya, mulai

ujung kepala sampai ujung kaki, seperti luka bakar api'

Kemudian kelgarlatr dari jasadnya kutil seperti ekor kambing,

lalu ia menggaruk-ganrknya dengan kukunya hingga copot,

kemudian mengganrknya dengan tulang dan batu hingga

dagingnya berjattrhan, hingga tidak tersisa darinya kecuali

' tenggorokan, urat syaraf, dan tulang. Kedua matanya yang

berputar di kepalanya untuk melihat dan hatinya untuk

akalny4 dan tidak ada yang keluar dari isi perutnya, karena

tanpanya maka seseorang akan mati. Ia makan dan minum

dengan kondisi usus yang membelit. Demikianlatt

keadaanny4 sampai wakhr yang dikehendaki oleh Alfah'286

24815. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Ibnu Dinar, dari Al Hasan, ia berkata, "Ayub menanggung

musibahnya selama tujuh tahun enam bulan. Ia dibuang di

sebuatr kandang di pinggir desa."287

watrab bin Munabbih berkata, "Tidak ada yang tersisa dari

keluarganya selain isninya yang melayaninya dan

mencarikan makan untuknya. Ketika musibatr tersebut

berkepanjangan atas keduanya, orang-orang merasa bosan

dengannya, maka istrinyalah yang mencarikan makan dan

minum unhrknYa."

e Ats-Tsa'labi dalamlra'is Al Maialis (hal. 163-165)'
2t7 lbid
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watrab bin Munabbih berkata: Diceritakan kepadaku, bahwa

srurfu hari istrinya mencarikan makan unhrknya, namm tidak

mendapatkannya, maka ia memotong gelungan rambut

kepalanya, talu menjualnya dengan sepotong roti. Ia lalu

membawanya dan memberikannya kepada Ayub untuk

dimakan. Ia terus menanggug musibah tersebut selama

beberapa tatrun, hingga orang yang lewat berkata, "Sekiranya

orang ini baik di sisi Allah, maka Allah akan

membebaskannya darinya. "288

24816. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepadaku, ia berkata: Wahab bin Munabbih

berkata: Ayub berada dalam kondisinya selama tiga tatnrn,

tidak lebih sehari pun. Ketika iblis kalatr dan tidak dapat

memperdaya Ayub, iblis beralih kepada istrinya dan

mendatanginya dengan sosok maktrluk yang lain dengan

, bentuk manusia datam tulangnya, tubuhnya' tingginya, dan
'kendaraannya bukan seperti kendaraan manusia. Ia memiliki

tulang, keagungan, dan ketampanan yang tidak dimilikinya'

Iblis lalu berkata kepadanya, 'Apakah engkau istri Ayub

yang terkena musibatr?" Ia menjawab, "Ya." Iblis berkata,

"Tahukah engkau siapa aku?" Ia menjawab, "Tidak." Iblis

berkata, "sesungguhnya aku adalah tuhan bumi, dan akulatr

yang membuat suamimu demikian, karena ia menyembah

tuhan langit dan meninggalkanku, 'sehingga hal itu

membuatku marah. Sekiranya ia mau sujud kepadaku sekali

saja, niscaya aku akan mengembalikan kepadanya dan

kepadamu selunrh anak dan harta benda kalian berdua,

karena ia adalah milikku!" Iblis lalu memperlihatkan mereka

kepadanya seperti yang ia lihat di lembatr bukit tempat ia

,r, Ibid
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bertemu dengannya. Iblis berkata, "Sekiranya suamimu

makan makanan dan tidak membaca bismillah, niscaya ia

akan sembutr dari musibah yang menimpanya." Si musuh

Allah hendak mendatangi Ayub dari belakang istrinya.

Lalu kembalilah istinya kepada Ayub untuk memberitahu

perkataan iblis dan apa yang diperlihatkan ibtis kepadanya.

Ayub lalu berkata, "Apakah telatr datang kepadamu si mustrh

Allah, yang hendak mencelakakanmu dalam agamamu?"

Ayub lalu bersumpatr bahwa jika Allah menyembuhkannya,

maka ia akan memukul istrinya sebanyak serattrs kali.

Ketika musibatr yang menimpanya berkepanjangan,

datanglatr orang-orang yang beriman kepadanya, ditambatt

seorang anak muda yang juga beriman kepadanya. Mereka

duduk di sisi Ayub dan melihat penyakit yang menimpatya,

namun kemudian merasa merasa jijik kepadanya

Ayub dalam hal ini tampak sangat kelelatran menahan rasa

sakitrya yang terjadi ketika Allah hendak membebaskannya

dari penyakitnya. Ketika Ayub melihat mereka merasa jijik
dengan penyakitnya, ia berkat4 "Wahai Tuhanku, untuk apa

Engkau ciptakan aku? Kalau Engkau menetapkan bala'

atasku dan membiarkanku, lalu mengapa Engkau

menciptakanku? Seandainya aku berupa daratr yang dibuang

oleh ibuku."

Kemudian ia menyebutkan seperti hadits Ibnu Askar dari

Ismail bin Abdul Karim, sampai, "Mereka melawan malam

dan meninggalkan kasur, lalu menunggu Subuh." Kemudian

ia menambahkan, "Mereka itulah orang-orang yang aman,

tidak pematr takut, tidak pernatr gelisah, dan tidak pernah

sedih. Lalu, manakatr akibat dari masalatrmu ini wahai Ayub,

dari akibat mereka?"
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Pemuda yang hadir dan mendengarkan perkataan mereka,

namun mereka tidak mengerti kedudukan dan kemuliaan

pemuda tersebut, yang mana Allah telah menggiringnya

bersama mereka karena kelancangan mereka dalam berbicara

dan juga kebodohan mereka, maka Allah hendak membuat

mereka menjadi kerdil dihadapannya dan memperbodohkan

mereka dengannya dalam hanyalan. Oleh karena itu, ketika

berbicara, ia berlama-lama dalam bicara, dan

pembicaraannya semakin penuh hikmah, sedangkan mereka

harus pendengarkan dengan khusyu jika diberikan wejangan.

Dia mengatakan: Sesungguhnya kalian telatr berbicara

sebelumku, watrai orang-orang tua dan kalian lebih berhak

berbicara terlebih dahulu daripada aku, karena kalian lebih

tua dariku, lebih banyak pengalaman, dan lebih banyak ilmu
pengetatruan daripada aku. Namun, kalian tidak mengatakan

sesuatu yang lebih baik dari apa yang katian katakan, dan

tidak menyatakan pendapat yang lebih benar atas pendapatr- yang kalian utarakan, dan tidak menyampaikan nasihat se(a
wejangan yang lebih sejuk dari apa yang kalian sampaikan,

padahal Ayub memiliki hak atas kalian, yang lebih mulia dari

apa yang kalian katakan. Tahukah kalian, wahai orang-orang

yang telatr berusia senja akan hak orang yang kalian kurangi

dan kehormatan orang yang kalian nodai dan siapa orang

yang kalian cela dan kalian hina sesungguhnya? Sayang

kalian tidak lahu batrwa Ayub adalatr Nabiyullah yang

dipilih-Nya di antara sekalian penduduk bumi sekarang ini, ia
dipilih oleh Allah untuk menerima watryu-Nya dan

mengemban amanat-Nya. Kalian juga tidak tatru dan tidak

diberi tahu oleh Allah batrwa Dia murka kepadanya sejak Dia

memberikan kepadanya segala apa yang diberikan kepadanya

hingga hari ini, dan tidak juga Dia mencabut darinya

kemuliaan yang ia dimuliakan dengannya sejak Dia
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memberikan kepadanya apa yang diberikan-Nya kepadanya
sampai hari ini, dan tidak juga batrwa Ayub menyimpang dari
kebenaran selama kalian berternan dengannya sampai hari
ini. Jika bala'itulah yang membuatnya hina mentrrut kalian,
maka kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah telah menguji
para nabi, orang-orang juju, para syuhada, dan orang-orang
shalih. Kemudian bala' yang ditimpakan-Nya kepada mereka
bukanlatr bukti bahwa Dia murka kepada mereka dan untuk
menghinakan mereka, akan tetapi ia merupdkan karamah dan
pilihan untuk mereka. Sekalipun misalnya Ayub tidak
memiliki kedudukan, kenabian, kemuliaan, dan karamatr
yang sedemikian tinggi di sisi Allah, tetap saja tidak pantas

bagi orang bljak untuk meninggalkan saudaranya ketika
ditimpa musibatr dan mencelanya atas cobaan yang
menimpanya, yang ia tidak mengetahui hakikatny4
sedangkan ia dalam keadaan sedih dan rnenderita. Akan
tetapi sebaliknya, ia akan menyayanginya, mdhangis
bersamanya, mendoakannyq dan menunjtrkinya hat-hal yang
benar. Barangsiapa tidak mengetahui hal ini, maka ia bukan
orang yang bijak dan pintar, maka takutlah kalian kepada
Allah, watni orang-orang yang tua!"

Ia lalu menghadap Ayub, dan ia terus-menerus
mengagungkan Allatr dan mengingat kematian. Dia tidak
memutuskan lisanmq tidak menghancurkan hatimu, dan
tidak melupakanmu atas hujjatr-hujiatr-Nya? Tahukatr
engkau, wahai Ayub, bahwa Allah memitiki sejumlatr hamba
yang rasa takut kepada-Nya membuat mereka terdiam tanpa
sakit dan bisu, dan mereka adalah atrli berbicara dengan fasih
yang tatru Allah dan ayat-ayat-Nya? Akan tetapi mereka jika
diing*kan kepada ke4gungan Allah, maka lisan mereka
terpuhrs, kulit mereka merinding, hati mereka hancur, dan
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akal mereka hilang karena keagurgan Allatl. Lalu jika

mereka sadar dari hal itu, mereka mintri kepada Allatl

diberikan kesempatan untuk beramal kebajikan. Mereka

menganggap dirinya termasuk orang yang dralim dan salatr,

padahal mereka suci, dan menganggap dirinya lengah serta

lalai, padahal mereka kuat &n tegar, akan tetapi mereka tidak

pernah cukup dengarr yang banyak dan tidak pernah rela

dengan yang sedikit dan tidak pernah menunjuki kepada amal

kebajikan. Merekalah orang-orang yang takut gelisatr, dan

gentar kapan pun engkau metiha! mereka watrai Ayub'"

Ayub lalu berkata "sesungguhnya Altatr menanam hikmah

dengan ratrmatr dalam hati anak kecil dan orang besar, maka

fupln saja ia tumbuh dalam hati, Allah akan

menampakkannya atas lisan, dan tidaklah hikmah itu datang

dari faktor usia, tua dan banyak pengalaman, dan jika Allah

telah menjadikan seseorang memiliki hikmah ketika masih
. _ kecil, maka kedudukannya tidak akan jatutr di sisi para ahli

hikmah, dan mereka melihat atasnya cahaya karamatr dari

Altah. Akan tetapi kalian telafu kagum dengan diri kalian dan

mengira kalian sehat karena kebaikan kalian, sehingga kalian

merasa mulia. Sekiranya kalian melihat apa yang ada di

antara kalian dengan Tuhan kalian, kemudian kaliiln

membenarkan diri kalian, niscaya kalian akan menemukan

sejumlatr cela pada diri kalian yang ditutupi oleh Allatl

dengan kesehatan yang dikenakannya atas kalian. Akan tetapi

hari ini aku tidak mempunyai pendapat dan perkataan apa-

apa dengan kalian. Datrulu perkataanku didengar, hakku

dipentrhi, disegani oleh musutrku, berktrasa atas orang yang

sekarartg berkuasa atasklt, tempatku sangat ditakuti, dan

orang-orang mendengarkan pe*ataanku" Aku pun dulu

-"oghorrrratiku. Nanrun sekarang telatr terputus harapanku,



TatsirAh:Ihabafi

kewibawaanlnr dicabut, keluargaku bosan kepadaku,

kerabatlar mendurhakaikq orang-orang yang mengenalku
mengingkariku,. teman-temanku benci kepadaktr dan

memutuskan hubungan dengankq keluargaku kufur
kepadaku, hak-hakl$ diabaikan, dan segala kebaikanku
dilupakan. Aku berteriak namtm mereka tidak menanggapi,

dan meminta maaf, narnrn mereka enggan memaafl<anku.

Sesunggulurya takdir-Nyalah yang menghinakanku dan

kekuasaan-Nyalah yang membuatktr sakit dan menggerogoti
tubuhku. Sekiranya Tuhanlo mencabut kewibawaan yang ada

dalam hatiku dan melepas lisanku, sehingga berbicara

macam-macam, kemudian semestinya seorang hamba

mengutuk dirioyq niscaya aku berharap Dia menyembuhkan
penyakitku ini, akan tetapi Dia justnr membuangku dan

menjauhiku. Dia melihathl tetapi aku tidak melihat-Nya. Dia
mendengarku, tetapi aku tidak mendengar-Nyq tidak melihat
kepadalar lalu mengasihilq tidak mendekat kepadaku dan

tidak mendekatlonku, sehingga aku menyampaikan
permohonan maafku dan memusuhi diriku!"

Ketika Ayub mengatakan demikian, dan satrabat-satrabatrya

ada di sisinya, tiba-tiba ada awan yang memayunginya
sehingga sababat-sahabatnya mengira ia adalah siksa.
Kemudian ia dipanggl darinya dikatakan kepadanya,

"Watni Ayub, Allah Ta'ala berfirman, '[nilah, Aku telatr
mendetat kepadarru dan terus mendekat kepadamu, maka

bangkitlah dan sampaikanlah permohonan maafrnu yang

engkau maksud, dan sarnpaikan keterbebasatunu, dan

musuhilatr dirimq dan kencangkanlah sarungmu'."

Ia kemtrdian menyebutkan seperti hadits Ibnu Askar dari
Ismail, sampai aktrir redaksi, dan menambatrkan: Rahmat-Ku
mendatrului murka-Ku, rnaka hentakkanlatr kakimu ke tempat
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ini, niscaya akan mengalir air yang sejuk untuk diminum.

Didalamnya terdapat obat bagimu, dan Aku telatr

memberikan keluargamu kepadamu, dan kerajaan serta dua

kali lipat sepertinya 
-mereka 

mengira; dua kali lipat

sepertinyr agar menjadi tanda kekuasaan bagi orang

sesudahmu, dan menjadi pelajaran bagi atrli musibah, dan

hiburan bagi orang-orang yang sabar."

Ayub lalu menghentakkan kakinya" hingga memancarlah

. mata air untrknyq maka ia masuk ke dalamnya lalu mandi.

Allah kemudian melenyapkan selurutr penyakit yang ada

pada tubuhnya. Ayub lalu keluar dan duduk (dalam keadaan

segar bugar, seperti sedia kata). Lalu datanglatr istrinya

mencarinya di tempat tidurnya" namun ia tidak

menemukannyq maka ia menjadi seperti orang linglung. Ia

. kemudian berkata, uwahai hamba Allah, tahukah engkau

taki-laki yang sakit di sini?" Ia menjawab, 'Tidak."

, Kemudiai ia tersenyum, dan ia pun mengenali senyumnya,
!-' 

maka ia langsung memeluknya.2se

24817. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamaft

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

seorang ulanrq dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: Alu
menceritakan kepada Abdullah bin Abbas perkataannya dan

pelukannya kepadanya, lalu Abdullah bin Abbas berkata,
uDemi Dzat Yang jiwa Abdullatr berada dalam kekuasaan-

Nya" tidaklatr ia melepaskannya dari peltrkannya hingga

lewatlatt dihadapan keduanya semua harta dan anak

mereka."2s

24818. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia

re Ats-Tsa'labi ddamlra'ir Al Mqialis (hal. 164).
2s Ats-Tsa'labidadlamAra'is Al Mialis (hal. 162).
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berkata" uAku mendengar sebagian orang menyebutkan

hadits tentangnya, batrwa ia memanggit Anrb ketika ia
bertanya kepadanya, lalu Ayub berkata kepadanya, 'Apakatt

engkau mengenalinya jika melihatrya'?' la menjawab, 'Ya'

bagairnana mungkin aku tidak mengenalinya?' Ayub lalu

tersenytrm, kemtrdian berkata, 'Inilah aku. Allah telatr

membebaskanku dari musibatr yang menimpaku'. Ketika

itulah ia memeluknya."

Wahab berkata, 'Allah lalu mewatryukan kepadanya tentang

sumpatrnya agar mernukul istrinya lgrena pe.rkataan yang

diucapkan kepadanya, @Af f4'"fi 'fr W i6f; q
'sesungguhrrya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar.

Dialqh sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat

(t@pada Tulun+ryQ1 " (Qs. Shaad [38] : 43-44)2et

24819. Yatrya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada katni dari

Hisyam, dari'Al Hasan, ia berkata, "Ayub dibuang di s-ebuatr

kandang selama h{uh tatrun beberapa bulan. Selama itu Ayub

tidak penmh meminta kepada Allah agar disembuhkan dari

penyakitnya. Tidak ada seorang makhlttk pun di muka bumi

ini yang lebih mulia dari Ayub di mata Allah. Namtrn mereka

mengira bahwa sebagian orang berkata, 'sekiranya Tutran

orang ini membututrkannyq niscaya Dia tidak akan

memperlakukannya sepeni itu!' Ketika itulah ia lalu

berdoa.n292

24820. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Aliyatr menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan,

ia berkata *Ayub tinggal di sebuah kandang bani Israil

Dt Tidak l<ami t€mukan otsar nidalam litcrailr lcami.
2e As-Suyuthi dslam Ad-Dut Al Mottsur (5/655), tidak dinisbatlon kecuali kepada

Ibnu Jarir. LilhatAra'is Al Mqalis (tul. 163).



SurahAlAnbiycc'

selama tujuh tatrun beberapa bulan. Binatang keluar masuk

padanya."293

2482L Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata:

Yatrya bin Mu'in menceritakan kepadakami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Amru, dari Wahab

bin Munabbi Al Yamani, ia berkata, "Tidaklah ada binatang

yang menggerogoti Ayub, kecuali yang keluar darinya seperti

payudara perempuan, kemudian pecah. "29a

24822. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Mukhallid bin Husein

menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan dan

Al Haiiaj, dari Mubarak, dari Al Hasan -yang satu

menambah yang lain- ia berkata "sesungguhnya Ayub

telah diberikan oleh Allah harta kekayaan yang banyak, dan

ia memiliki sejumlatr istri, sapi, kambing, dan trnta.u

Adapun iblis, dikatakan kepadanya". "Dapatkah engkau
- - memperdaya Anrb?" Iblis menjawab, "Tuhan, sesungguhnya

Ayub di dunia memiliki harta dan il*, maka ia tidak dapat

untuk tidak bersyukur kepada-Mu. Akan tetapi, kuasakanlatt

kepadaku harta dan anakny4 niscaya Engkau akan tahu

bagaimana ia menaatiku dan bermaksiat kepada-Mu!". Allah

lalu menguasakannya atas harta dan anaknya.

Iblis latu mendatangi kambingnya dan membakarnya dengan

api hingga habis tidak tersisa. Kemudian ia datang kepada

Ayub dengan menyamar sebagai penggembala kambing, saat

itu Ayub sedang shalat. Ia lalu berkata" *Wahai Ayub, apakah

engkau shalat kepada Tuhanmu, sementara Allah tidak

D3 As-suyutlri dzlam Ad-Dur Al Mansttr (5/656), tidak dinisbatkan kecuali kepada

Ibnu Jarir. Llhrt TariHr Ath-Thabwi (l/195).n As-suyuthi dalam Ad-Dr Al Mantsur (51655\,tidak dinisbatkan kecuali kepada

Ibnu Jarir.
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meninggalkan satu ekor pun dari kambing-kambingmu dan

telah membakarnya dengan api, dan saat ihr aku berada di sisi

yang tidak jautr dengan kejadian ittr. Aku datang trntuk

memberitatrukanmu."

Ayub lalu berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang

memberi dan mengambil. Selama aku masih hidup, aku akan

tetap memujimu atas kebaikan musibatr-Mu." Iblis pun gagal

menggodanya

Iblis kemudian mendatangi sapi ternaknya" lalu

membakarnya dengan api. Lalu' mendatangt Anrb dan

berkata kepadanya seeerti perkataannya yang pertama' Ayub

juga menjawab dengan jawaban yang sama.

Iblis tatu membakar unta'untanya' dan tidak satu pun yang

tersisa, hingga menghancurkan rumatr anak-anaknya dengan

cara menimpakannya atas mereka. Ibtis lalu berkata kepada

Ayub, "Wahai Ayub, Allah telatr mengirim utusart-kepada

anak-anakmu agar memusnahkan mereka dengan ditimpa

rumah, hingga mereka mati semua!"

Ayrrb lalu menanggapi s€eerd perkataannya yang pertama

"Tuhano initah segala kebaikan yang telah ErUkau berikan

kepadab sebelum ini akusibuk me,lrcintai hartapada siang hari

dan sibuk mencintai nnak pada malam hari karena sayang

kepada mereka Nasrrur sekarang ah berikan selunttt

pendengaran dan penglihaanku unurk-Mq serta malam dan

siangku unurk bendzikir, bertasbih, dan bertahlil memuji-Mu!"

Ibtis pun pergt, tidak bcrhasil memperdaya Ayub sedikit pun.

Allah Ta'ala lalu berfirman, "Bagaimana engkau melihat

Ayub?' Iblis menjawab, "Aytrb mengetahui bahwa Engkau

akan mengembalikan harta dan anaknya kepadanya. Akan

tetapi, kuasakanlah aku atas tubuhnya karena jika ia sakit,
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maka ia akan taat kepadaku dan kufur kepada-Mu." Iblis pun

dikuasakan atas tubuhnya oleh Allah.

Iblis latu mendatangi Ayub dan meniupkan suatu tiupan yang

membuat tubuhnya terluk4 mulai dari ujung kepala sampai

ujung kaki. Ayub kemudian ditimpa musibatr demi musibatr,

hingga ia diusir lalu ditempatlcan di atas tempat sampatr bani

Israil. Ayub tidak lagi memiliki hart6 anak, dan teman. Tidak

seorang pun yang mendekatinya selain istinya. Ia bersabar

bersamanya dengan segetrap kejujuran, membawakan

makanan unhrknya dan memuji Allah bersamanya jika ia
hendak memuji-Nya. Ayub tetap dalam kondisi demikian,

tidak berhenti bertasbih dan berdzikir kepada Allatr, serta

bersabar atas musibah yang menimpanya.

Iblis si musuh Allah lalu berteriak hingga seltruh bata

tentaranya berkumpul di sisinya karena takut dengan

kesabaran Ayub. Mereka lalu berkata kepada iblis, "Kami
''-telatr berkumpul, apa yang membuatmu gelisah dan lelah?"

Iblis menjawab, "Ak:u tidak mampu menghadapi hamba ini,
yang aku minta kepada Tuhanku agar menguasakanku atas

harta dan anakriya hingga tidak satu pun yang tersisa. Namun

hal itu tetap tidak mengurangi kesabarannya dan dzikirnya

kepada Allah. Kemudian aku dikuasakan atas jasadnya

hingga aku timpakan rasa gatal kepadanya yang membuatnya

di buang ke tempat sampah bani Israil, dan tidak seorang pun

yang mau mendekatinya selain isrinya. Sampai aku merasa

malu terhadap Tuhanku. Oleh karena itu, aku minta tolong

kepada kalian, bantulatr aku!" Mereka lalu berkata

kepadanya, "Mana tipu dayamu? Mana ilmumu yang telah

mampu membinasakan umat-umat terdatrulu?" Iblis berkata,

"Semua itu tidak berguna bagi Ayub. Jadi, apa pendapat

kalian?" Mereka menjawab, 
'"Bukankah engkau berhasil
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mengeluarkan Adam dari surga? Dari mana engkau

mendatanginya?u Iblis menjawab, uDari sisi istinya."
Mereka berkata, "Berarti demikian juga terhadap Ayub,

datangilah ia dari sisi istinya" karena ia tidak akan dapat

melawan istriny4 karena tidak ada seorang pun yang

mendekatinya selain ia." Iblis berkata, "Kalian benar."

Iblis pun pergr ke tempat istri Ayub. Ia menyamar sebagai

seorang laki-laki. Iblis lalu berkata" "Mana suamimu, watrai

traurba Allah?' Ia (istri Ayub) menjawab, "Itu, di sana,

sedang mengganrk-ganrk gatalnya. Ulat-ulat mementrhi

hrbuhnya." Ketika mendengar perkataannya, iblis berharap ia

mengeluh, maka ia mengingatkannya kepada kenikmatan
yang dulu pematr dimilikinya. Mengingatkannya akan

ketampanan Ayub dan masa mudanya. Istri Ayub pun

menjerit. Tahulatr iblis batrwa ia mengadtrh dan merajuk,

maka ia memberinya anak lembing dan berkata,-,"Suruh

Ayub menyembelih kambing ini karenaktu maka ia akan

sembtrh."

Istri Ayub lalu mendatangr Ayub dan berteriak, *Wahai

Ayub, sampai kapan engkau disiksa oleh Tuhanmu, tidakkah

Dia mengasihimu? Mana binatang ternak? Mana harta benda?

Mana anak-anak? Mana teman? Mana warna kulitnu yang

indah itu, yang sekarang telah berubah menjadi kehitam-

hitaman? Mana tubuhmu yang bagus, ImE sekarang dipenuhi

dengan ulat-ulat? Sembelihlah anak kambing ini, dan semoga

engkau akan bebas!"

Ayub lalu berkata, 'Telatr datang musuh Allah kepadamq

lalu ia meniupkan kepadamu dan mendapatimu luluh,
sehingga engkau rnengikuti perintahnya. Celakalah engkau!

Tahukah engkag atas apa engkau menangis? Tidakkatr

engkau ingat harta, anak-anak, kesehatan, dan masa muda?
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Siapakah yang memberikannya kepadaku?" Ia (istinya)
menjawab, "Allah.u Ayub berkata, "Berapa lama Dia

membuat kita bahagia?" Ia menjawab, "Delapan puluh

tahun." Ayub berkata, .Sejak kapan Allah menguji kita

dengan cobaan ini?' Ia menjawab, "Sejak tujuh tatrun

beberapa bulan yang lalu." Ayub berkat4 "Celakalah engkau!

Demi Allatl, engkau tidak jujur terhadap Tuhanmu! Tidakkah

engkau dapat bersabar menanggung musibah ini selama

delapan puluh tahun, sebagaimana kita batragia selama

delapan puluh tatnm? Demi Allah, jika Allah memberikan

kesembutran atasku, niscaya aku akan memecutnu serafus

kali! Kini engkau memerintalrkan}u agff menyembelih

Kurban kepada selain Allah. Makananmu dan minumanmu

yang engkau bawa kepadaku adalah haram bagiku sejak

engkau mengatakan hal ini kepadaku, maka pergilah engkau,

aku tidak mau melihatnu lagi!" Ia (istri Ayub) pun pergi.

. 
_ Iblis lalu berkata" "Ia telatr siap menanggung musibatr yang

menimpanya selama delapan puluh tahun!" Iblis pun kalah.

Lalu lewatlatr dua orang. Demi Allah, tidak ada seorang pun

di muka bumi yang lebih mulia dari Ayub pada waktu itu.

Salah seorang di antara mereka berkata kepada temanny4

"seandainya Allatr membutuhkan orang ini; niscaya ia tidak

sampai demikian!" Tidaklah Ayub mendengar sesuatu yang

lebih menyakitkan baginya dari perkataan tersebut.2es

24823. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Jarir bin Hazim, dari Abdutlah bin Ubaid bin

Umair, ia berkata: Ayub memiliki dua saudarq lalu keduanya

datang kepadanya, berdiri di tempat yang jatrh darinya sebab

u As-suyutlri dalrm Ad-Dtr Al Mutsnr (5/656-658), tidak dinisbatkan kecuali
kepada Ibnu Jarir.
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tidak sanggup menciurn bau busuk dad tubuh Ayub. Salah

seorang dari mereka berkata kepada yang lain, "Seandainya

Allah mengetahui kebaikan pada Ayub, niscaya Dia tidak

akan mengujinya seperti yang aktr [ihat." Tidak pernatr Ayub

mengelutrkan apa yang menimpanya sedikit pnn seperti ia

mengeltrhkan perkataan orang ini.

Ayub lalu berkata, 'Ya Allalu jika Engkau mengetatrui batrwa

aku fidak pernatr kenyang pada malam hari dan atar

mengetahui tempat orang yang lapar, maka benarkanlah

aku!" Ayub pun dibenarkaru dan keduanya mendengar. Ayub

lalu berkata" "Ya Allab jika Engkau mengetahui bahwa aku

tidak pernatr mengenakan dua helai pakaian, dan aku

mengetatrui tempat orang yang telanjang, maka benarkanlah

akulu Ayub pun dibenarkan" dan keduanya mendengar. Ayub

latu sujud tersungkur.2s

24824. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al..Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mukhallid bin Al
Husein menceritakan kepadaku dari Hisyam, dari Al Hasan,

ia berkata *Ayub berkata, 'Ya Allatr, aku telatr ditimpa
penyakit'. Ayub lalu mengembalikan hal itu kepada

Tuhannya dan berkata, 'Ya Allah, Engkaulatr Tuhan Yang

Matra Penyayang'."297

24825. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Jarir, dari AHullah bin Ubaid bin Umair, ia

2$ Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (7D459); Abu Nu'aim dalan Hilyah Al Aulia
(3/355), Ibnu Katsir d.lan Bidqah wa A*Nihayoh (1D22), dan Ibnu Abi
Ashim dulrnt Az-Zrtd 0 I 42).

M lbid

_tE
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berkata, "Dikatakan kepadanya,'Angkatlatr kepalamu,

sesunggutrnya doamu telah dikabulkarr . 
rr2e3

24826. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku dari Mubarak, dari Al Hasan dan Mukhallid, dari

Hisyam, dari Al Hasan, hadits salah seorang mereka

bercampur dengan yang lain, ke{ranya berkata: Dikatakan

kepadanya ,@ fr!;;r\iw 6;, Afrl,;Kj ,,Hantamtrantah

lrakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk

minum." (Qs. Shaad [38]: 42) Ayub pun memukulkan

kakinya, hingga memancarlatr mata air, lalu ia mencuci

darinya, hingga tidak tersisa sedikit pun dari penyakitnya

yang tampak kecuali jatrh berguguran. Allatt telah

melenyapkan semua penyakitnya.

Ayub pun kembali muda dan tampan, bahkan lebih tampan

dari sebelumnya, dan lebih baik. Kemudian ia memtrkulkan
'-.dengan kakinyq lalu memancarlatr mata air yang lain, lalu ia

minum darinya, sehingga penyakit yang ada di dalam

perutrya keluar semua. Ia lalu berdiri dengan sehat dan

mengenakan pakaian. Ayub melihatJihat sekelilingnyq dan

ia tidak melihat sesuatupun yang dimilikinya dari keluarga

dan hartanya kecuali Altah telatr melipatgandakannya

untuknya.

Diceritakan kepada Kami batrwa air tempat Ayub mandi

berubatr mer{adi belalang dari emas. Ayub lalu
mengumpulkannya dengan tang"nnyq kemudian Allatl
mewatryukan kepadanya, "Watrai Ayub, bukankah Aku telah

mencukupimu?" Ia menjawab, "Ya benar, akan tetapi ia

's Tidak kami temukan atss ini dalam literatur lcami. Lihat Tafsir At Baghawi
GN6D.
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adalah keberkahan-Mq maka siapakah yang kenyang

darinya?n Ayub lalu keluar dan duduk di tempat yang tinggi.

Sementara ihr, di ternpat laiq istinya berkata (dalam hati),

"Kalau ia mengrsirkg lalu kepada siapa aku

menyerahkannya? Apakah aku membiarkannya mati

ketaparan, atau hilang di makan binatang buas? Sungguh, aku

akan kembali kepadanya!" Ia pun kembali, namun ia tidak

melihat gubuk dan juga tidak melihat keadaan seperti yang

biasa dilihatnya. Ternyata semuanya telatr berubatr. Ia pun

berkeliling di tempat gubuk tersebut sambil menangis. Ayub

lalu memanggilnya dan berkata, "Apa yang engkau inginkan,

wahai hamba Allah?' Ia tetap menangis, lalu berkata uAku

mencari omng yang sakig yang dibuang di gubuk ini. Aku
tidak tahu apakah ia hilang, atau apa yang telah ia lakukan?"

Ayub lalu berkata kepadanya, "Apa hubungannya

denganmu?" Ia menjawab (sambil menangis), "Ia suamiku.

Apakatr engkau melihatnya? Tempahya di sini?" Afob laly
berkat4 "Apakah engkau akan mengenalinya jika engkau

melihatnya?" Ia berkata, 'Adakah seorang pnn yang tidak

mengenalinya jika melihatnya?" Ia lalu mulai melihatrya dan

merasa takut kepadanya, kemudian berkata, "Sungguh, ia

mirip sekali denganmu kalau dia sehat." Ayub lalu berkata,

"sesungguhnya aku adalatr Ayub yang engkau perintatrkan

4gar menyembelih Kurban untuk iblis. Namun aku tetap

menaati Allah dan mengingkari iblis, berdoa kepada Allah,
dan Dia mengembalikanku ke keadaan seperti yang engkau

lihat sekarang."

Al Hasan berkata: Allah lalu menyayanginya karena

kesabarannya atas musibatr suaminya, maka Allah menyuruh

Anrb meringankan (surnpah)nya, yaitu dengan meng&nbil
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seikat pohon lalu memukulnya (sesuai dengan nadzamya)

sekali pukulan.2ee

24827. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
eian, 'iLrt'r;-t 6,{u St, 'tt4. 1: "Dan (ingatlah Hsah)

AWb, kctilca ia menyeru Tuhannya, '(Ya Tuhanht),

sesungguhrrya aht telah ditimpa penyakit'." la berkata,

"Ketika Ayub ditimpa penyakit dan musibatr oleh iblis, Atlah
membuatnya lupa dari doa yang dipanjatkannya, yang

menghilangkan penyakitrya. Tetapi, Ayub tidak berhenti

berdzikir kepada Allah, dan bala' yang menimpanya justnr

membuat keimanannya semakin baik. Ketika Allah telah

menetapkan kesembtrhan baginya, Dia mengizinkannya

unhrk berdoa dan'memberikan kemudatran kepadanya, dan

- jeakan-akan sebelum itu Allah Ta'ala berfirman, "Tidak
diperkenankan bagi hamba-Ku Ayub untuk berdoa kepada-

Ku, kemudian Aku tidak mengabulkannya!"
' 

Ketika ia berdoa, Allah langsung mengabulkannya, dan

menggantikan untuknya segala yang lenyap darinya dan

melipatgandakannya, Allatt mengembalikan kepadanya

keluarganya dan dua kali lipat dari jqryrlatr mereka" dan

memujinya seraya berfirman, @ +f fi\'tSi'irW';U ey

"Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar.

Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat
(lnpada Tuhannya)." (Qs. Shaad [38]: 44)300

2s As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Manstttr (5/65E), dinisbattmn kepada Ibnu Jarir,
dan Al Alusi dalam afsirnya (17181).

30 As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Manuur (51655,556), dinisbatkan kepada Ibnu
Jarir.
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Para mufassir berselisih pendapat tentang keluarga yang

disebutkan Allah datam ayat, '-1a & 'iJ'.l#({t "Dan Kami

lcembalilran kcluarganya lepafunya, dan Kami lipat gandakan

bilangan merel(a." Apakah mereka keluarganya yang diberikan

kepadanya di dunia, atatrkah ia adalatr jaqii Altah kepadanya batrwa

Dia akan memberikan kepadanya di akhirat?

Sebagian berpendapat bahwa Allah memberikan kepada Ayub

di dunia s€perti keluarganya yang binasa, sebab mereka tidak

dikembalikan di dunia, dan Allah berjanji akan mengembalikan

mereka di akhirat kepadanya.

24828. Abu Saib Salm bin Junadatl menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al-Laits,
ia berkata: Mujatrid mengutrs seseorang bemama Al Qasim
kepada Ilaimah agar Manya kepadanya tgntang firman

Allah ini kepada Ayub AS, AX, # ';.ifi'.";Jt71"Dan
I(ami kcmbalikan kcluarganya lccpadanya, dan Kan1i lipat
gandakan bilangan mereka." Dia berkata, "Dikatakan
kepadanya, 'Silakan pilih, aktr binasakan mereka di akhirat

dan Aku kembalikan mereka sekarang di dunia kepadamu,

atau Aku kembalikan mereka di akhirat dan Aku berikan

kepadamu ganti seperti mereka di dtrnia'?" Ia berkata, "Lalu
ia kembati kepada Mujatrid, kemudian ia berkata, e 3"r*''.n301

Sebagian berpendapat batrwa iustru Allah mengembalikan

mereka kepadanya dan memberinya dua kali lipat seperti mereka.

Mereka yang berpendapat deurikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

2482,9. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

bin Salm menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari

Tsabit, dari Adh-Dhatthalq dari Ibnu Mas'ud, tentang firman

30r Assuyuthi dalam Ad-Dw Al Mutstw (5/656), dinisbatkan kepada Ibmr Jarir.
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Attah, A1, Fi:qt 'i5 '.t#({t 'Dan Kami pembatitran

lreluarganya lipadanya, dan Kami lipat gandalwn bilangan

merelca) ia berkata, "Maksudnya adalah, keluarganya yang

semulu.n3o2

24830. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlu

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapaklnr menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika

Ayub berdoq Allah mengabulkan doanya dan menggantinya

dengan segala sesuatr yang hilang darinya dua kali'lipat'
Allah mengembalikan keluarganya kepadany4 dua kali lipat

yang seperti mereka."3o3

24831. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr'dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

eian, ;i1, #; ';J'*{;Jr:t "Dan Kami anugerahi Dia
''{dengan 

mengumpulkan lcembali) kcluargonya," dia berkata,
*Allah menghidupkan mereka kembali dan memberikan dua

kati lipat seperti met€ka."3fr

24832. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujatrid,

tentang firman anar, ;iA fiie;''if'.t;3(it "Dan Kami

kcmbalikan ketuargarrya kcpadanya, .dan Kani lipat

gondakan bilangan mereka," dia berkata, "Dikatakan

kepadanya" 'Kalau engkau ingin Aku mengbidupkan mereka

untgkmtl dan kalau engkau ingin mereka menjadi milikmu di

3' Atlr-Thabrani dalam Al Kabir (9D23) dan As-Suyuthi dalam Ad'Dur Al Manstur

(51654),dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ib,nu Al Mundzir, serta dan Ath-Thabreni.
303 l,s-Suyuthi dalam Ad-Dw Al Manstw (51656) dengan yang lebih panjang

darinya, dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.
3B As-suyuttri dalam Ad-Dur Al Manstur (5/656) dari Ibnu Juraij, serta dinisbatkan

kepada Ibnu Jarir.

l
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akhirat, dan engkau "ksn diberikan dua kali lipat yang seperti

mereka di dunia'. Ia lalu memilih mereka di atfiirat dan yang

seeerti mereka di dunia"36

24833. Basyr menceritakan kepada karli, ia berkata: 'Yazid
menceritakan keeada kami, ia berlcata: Said menceritalcan

kepada l<ami dari patadalx, tc,ntang firman Allalt Lfri(t
t# &; fS "Mt Kotti kcmbatikm tccluorgarya

kepaddnya, dq, Kan i lipat gadakot bilangan merekt." N
I{asan dan aahdah be*ata, nAllah menghidupkan

keluarganya ymg sebelumnyg dao menambahnya seperti

mcrckan36 ,

Utama lain bcrpc,odapat batrwa justnt Allah memberinya yang

seiupa, kettrunan, hartanya, dan keluarganyq yang dikembalil€n

kepadanya. Adaprm keluarga dan hartq Allah m€ngembalikan

keduanya sebagaimana senrula Daq yang berpendapat demikian

adalah:

24834. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsatr menceritakan kepada timi aari Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang firman AllalL ;iA iq'iI '.1i3(it "Dan ltumi
kcmbalih,ot kcluoganya kepafunyo, dan Kani lipat
gandalnn bilangan mereka," ia berkata, nDari keturunan

merekan3o

Firman-Nya, 'i6 "Rafunal,"pada posisi mawtrub yang hrarti,
IGmi lakukan hal itu schgai rabmatdari IGmi rmtularya

Allah Ta'ala berfirman, e;,fly {-Li "Dan untuk meniadi

peringatan bagi semua Wg men,embah Allatl" Maksudnya "dalalL
sebagrri peringatan bagi orang-orang yang meiryembah Tuban mereka.

36 As.Suynthi drlanAd-Dur Al Llartstw(5/655), dinisbadon kqada lbnu Jrir.w lbtd.w lbid.

.'i\
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Kami lakukan hal itu dg?f mereka mengambil pelajaran dan

mengetatrui bahwa Allah boleh saja menguji para wali-Nya dan orang-

orang yang dicintai-Nya di dunia dengan berbagai macaln bala' serta

cobaan menyangkut dirinya, kelgarganya, dan hartanya' tanpa indikasi

menyepelekan mereka sedikit Pu& akan tetapi sebagai pelajaran '-t
baginya atas kesabarannya kepada-Nya, bagUsnya keyakinan atas-

Nya, dan kedudukan yang telah dijanjikEr kepadanya oleh Allatr .4,,,
sebagai bentuk pemuliaan kepadanya.

24835. Al Qasim menceritakan kepada kasd, ia berkata: At HuseinU'
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ma'syar, dari Mutrammad bin Ka'ab Al

Qardhi, tentang firman Allah, Itf$L {'ui-t $c ilA
,,sebagai suatu rafutat dari sisi Kani dan untuk menjadi :

peringatan bagi semlu y-yg menyembah Allah Serta

firman-Nya, #Vf Sfi t;$i|C;'#J "sebagai rahmat dari

Kami aan pZtqiarin bagi orang'orang yang mempunyai
-pibran" Ia berkata, "Orang mukmin manapun yang ditimpa

mrsibatr, tatu ingat dengan musibah yang menimpa Ayub'

hendaknya berkata, 'Telah ditimpa musibah orang-yang lebih

baik dari kami, yaittr seorang nabi dari para nabi''"308

CCC

'u/*;f i. iL "$6fi $ AJ;$ i44
6e+4ti6r#LWi;iIigli

"Dan (i:nsattahlisah) Isrndil, I4rrs da{rpry1nkifli. semlc
ml;rel<o-tor"*uk orarrg'orutg yottg sabu' l<Mi tclah

Mt<m mdel@ le dalorlfl tahrnrr Komil

'8 lbid
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Senrngguhrryo rntreka tmwntk ofifiJg'ordng yarrg shalih"'
- 

(Qs. Al AnbiYaa' [21]: 85'86)

ratcwil firmaq-Allah: 'rt 3+ "45:i $ hib i*Ab
@O.Sai6rf;ylri-fi jfi!{j;Y'@ixtizit@an[ingattah
it ont ii*ait, Idris dan Wu*qii Semua mereka ternosuk orang'

oru,,gyangsabanKa,r.itelahmenasukkanmerekakedalam
rahnat rarrn sauggahnya merefu ternosttk otangorang yang

tr*' 
,r*l di sini maksudnya adalah Ismait bin Ibratrim, yang jujt'

dalam berjanji. Idris maksudnya yaitu Khanuktr. Dzulkifli maksudnya

yaitu seoran! frf.i-frf.i yang menanggung pekerjaan seseorang, entatr

dari nabi atau dari raja yang shalttt, ia menggantikannya sesudalmy4

talu Allah memujinya karena dapat mentrnaikan tanggungannya

dengan sangpt bailq dan menjadikannya sebagai salatr satu hamba-Nya

yang namanya abadi.

Uraian kami tersebut sesuai dengan riwayat yang diceritakan

dari ulama salaf berikut ini:

24836. Mutranrmad bin Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muamrnal menceritakan kaada kand, ia berkata: susan

menceritakan kaada lgmi dsri Al A'masy, dari Manhal bin

AmnL dari AMullah bin Al Harits, bahwa salatr seorang nabi

berkata'nsiapayangbisaberjanjikepadakubatrwaia
sanggupberpuasasian8,shalatmalam,d.".tidakmarah?''
Lalu berdirilah seorang pemuda dan berkata, 'Aku.u Ia lalu

berkata,"Dudtlklah."Kemudianiakembalibertanya'"Siapa
yang bisa berjanji kepadaku batrwa ia sanggup Puasa siang'

shalat malam, dan tidak mara[?" Lalu berdirilatr pemuda tadi

dan berkata, uAku." Ia berkata, "Duduklah." Kemudian ia

kembati bertanya, "siapa yang bisa berjanji kepadaktr batrwa
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ia sangguP puasa siang, slralat malam dan tidak marah?"

Maka b€rdirilatl pemuda tadi dan berkata, oAku.u Lalu ia

berkate "Engkau sanggup stratat malam, puasa siang, dan

tidak marah."

Setclah nabi tersebut meninggal dgniq pemgda tersebut

meaggantikan posisinya sebagai hakim. Ia memang tidak

pernah marah.

sy€tan lalu datang kepadmya dalu betltuk manusia yang

ingin membtratnya marab, dan saat itu ia sedang berpuasa'

s€rta hendak tidur siang. Syaalr tersebut datang mengetuk

pintu d€ogan sadgat keras. Ialu ia bertanya' "Siapa itu?n

Syetan melrjawab, 'seseorang yang ada keperluan' [a lalu

meagutgs seorang laki-laki bersamanya, kemudian bcrkAt4

, "Ahr tidak mau der gan laki-laki ini.u Ia lalu menguttts

bersamaoya taki-taki yang lain. Syetan berlata' "Aktr juga

. tidak mau deogan laki-laki ini." Lalu keluarlah ia kepadanya
* 

dan menggandeng tangaonya' lalu pergi Ketika

sampai di pasar, ia meninggalkannya dan pergr. oleh karena

itu, ia disebut Dzulkifli.3o

24837. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada l6mi, ia berkata:

Atran bin Muslim menceritakaa kepada kami, ia ber'kata:

Wahib menceritakan kleada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kaqi dari Mujahi4 ia berkata: Ketika

Yasa' telah lanjut rsig ia b€rkat& "Andai aku merrpunyai

s€orang pcngganti yang bekerja atas mereka ketika akg masih

hidup, sehingga alal dapat melihat caranya bekerja" l1Jd'
mengrrmpulkan orang{rang- Kemudian ia berkata, 'Siapa

yang sanggup mcnFrima tigaperkaradarilu maka iaakan aktt

jadikan pengFntiku, yaitu puasa siang hari, shalat malam

o As.Snyrani d^lam Ad-Dut Al Mot&o (51663).

,l

I
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hari, dan tidak maratr?" Seseorang yang disepelekan lalu

berdiri dan berkata "Ahl." Ia bertanya' "Engkau sanggup

puasa siang, shalat malam, dan tidak marah?" Ia menjawab,
uYa*

Keesokan harinya ia mengumpulkan mereka kembali dan

berkata seperti yang dikatakannya kemarin. Orang-orang

terdiam, dan berdirilah laki-laki tersebut, dan berkata, ".A'lcr'"

Laki-laki ihr pun dijadikan sebagai penggantinya.

Iblis lalu berkata kepada syetan-syetan, "Kalian hendaknya

menggoda si fulan!, Namun syetan-syetan tidak berhasil,

maka iblis berkata, "Biar aku sendiri yang menggodanya!"

Ibtis prur mendatanginya dalam benhft seorang laki-laki tua

dan miskin. Iblis mendatanginya ketika ia hendak tidur siang,

dan ia tidak pematr tidur sepanjang malam dan siang kecuali

tidtr sebentar. Iblis datang mengetuk pintu" maka ia bertanya,

"Siapa?" Ia menjawab, "Orang tua yang teraniya." Ia pun

membuka pintu. Iblis lalu mutai bercerita kepadanya'dan

berkata, "sesunggubnya aku sedang bermusuhan dengan

kaumku. Mereka telatr menganiayaktr serta melakukan ini

dan itu.. Ia tenrs bercerita dan sengaja mengUltr-ulur cerita

hingga tita waktu sore, sehingga ia tidak jadi tidur siang.

Narnun ia berkata,'Nanti sore silakan datang kepadaku, akan

aktr berikan halonu!' Iblis lalu pergl.

Ketika ia berada di majelisnya, ia melihat-lihat orang tua tadi,

namun tidak tanrpak, sehingga ia mencarinya. Pada keesokan

harinya ia mengadili orang-orang (yang mempunyai

permasalatran atau perselisihan) dan menunggunya, namun ia

tidak melitrafirya. Ketika ia kembali hendak tidrn siang,

datanglatr iblis mengetuk pintnnyq kemudian bertanya,

"Siapa itu?" Ia berkata, "Orang tua yang teraniaya." Setelah

itu ia membukakan pintu unttrknyq kemudian berkata
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"Bukankatr tetah aku katakan kepadamu, jika aku duduk

maka datanglatr kepadaku?" Ia menjawab, "Sesungguhnya

mereka adatah kaum yang paling buruk, maka jika mereka

tatru engkau duduk, mereka akan berkata, 'Kami akan

memberikan hakmu kepadamu'. Namun jika engkau bangkit,

mereka akan mengingkariku." Ia berkat4 "Pergilah, dan nanti

sore datanglatr kepadaktrln Tidur siang pun lewat.

Lalu pada sore harinya, ia mencari namun tidak melihatnya"

hingga ia merasa sangat mengantuk, maka ia berkata kepada

sebagian keluarganyg "Jangan biarkan seorang pun

mengetuk pintu ini hingga aku tidgr, karena aktr mengantnk

sekali!" Ketika wakhr tidur tiba, datanglatt iblis, kemudian

seorang laki-taki berkata kepadanya" "Tunggu dulu'" Ia
berkata, "Kemarin aku sudatr datang kepadanya dan

mengadtrkan permasalahanku kepadanya." Ia berkata" "Demi

Allah" ia telatr memerintalrkan kepada Kami agar tidak
-..*mengizinkan seorang pun mendekatinya." Ketika iblis gagal,

ia melihat iubang dinding di nrrrah, maka masuklatr iblis ke

dalam rumah, lalu mengetuk pintu. Ia pun terbangun dan

berkate "Wahai fulan, bukankatr aku telah menytruhmu?

Adapun dari hadapanktt sungguh tidak mungkin, maka coba

lihat dari mana engkau datang?" Ia lalu pergi ke pinttr dan

temyata tertuttrp, sebagaimana ia menutupnya, tapi mengapa

ia bisa bersamanya di datam rumah? Ia pun berkata"

"Bukankah engkau adalah mustrh Allah?" Iblis menjawab,

"Ya, engkau membuatku puttrs asa dalam segala sesuatg

maka aku pun melakukan apa yang engkau lihat karena ingin

membtrafinu marah." Ia lalu disebut Dzutkifli, karena dapat

mengemban suatu perkara dengan baik.3lo

3'0 lbnu Abi Hatim dalam taftirnya (8D461\.

l-\

l-Jo-
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24838. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata; Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang Dzulkifli, ia
berkata, "(Dzulkifli) adalah seorang laki-laki shalih, bukan

seorang nabi, ia menanggung amanat seorang nabi atas

kaumnya agar memenuhi urusan mereka, meluruskan

mereka, dan menghakimi di antara mereka secara adil. Ia pun

sanggup menunaikannya. Oleh karena itu, ia disebut

Dzulkifli."3ll

24839. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits juga menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya, hanya saja ia berkata, "Ia menghakimi di antara

mereka dengan kebenaran. "3 
12

24840. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij dari Abu Ma'syar dari Muhammad

bin Qais, dia mengatakan: Dahulu, pada zaman bani Israil ada

seorang raja yang shalih yang telatr lanjut usiq
mengumpulkan kaumnya dan berkata" "Siapakah di antara

kalian yang dapat berjanji akan meurangku kerajaanku ini
dengan berpuasa siang, shalat malam, mengadili di antara

bani.Isaril dengan hukun Allah dan tidak marah?" namun

tidak ada seoragnpun yang berdiri kecnali seorahg pemuda, ia

pun disepelekan karena umurnya masih muda" kemudian ia

berkata lagi, "Siapakah di antara kalian yang dapat berjanji

ttr lbid
3 12 Mu3ahid datam tafsirny a Ql 552).
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akan menanggung kerajaanku ini dengan berpuasa siang,

shalat malam, mengadili di antara bani Isaril dengan hukum
Allah dan tidak marah?" maka, tidak seorang pun yang

berdiri kecuali pemuda tadi. merekapun menyepelekannya

lagi. Dan, pada yang ketiga kalianya ia berkata seperti itu,
dan tidak seorang pun berdiri kecuali si pemuda tersebut,

maka ia berkatq "Kemarilah!" Maka ia pun memberikan
kerajaannya kepadanya. Setelatr itu si pernuda pun

melaksnaakan shalat malam. Dan, ketika pagi hari ia
mengadili di antara bani Israil, dan ketika siang hari ia masuk

rumah untuk tidur siang, lalu datanglah syetan kepadanya

dalam bentuk manusia, kemudian ia menarik bajunya dan

mengatakan, uAdakah engkau hendak tidur sedang di
pintumu terjadi persengketaan?" Ia berkita, "Datanglah
kepadaku sore hari." Ia berkata, "Lalu ia menunggunya ketika
sore hari rulmun ia tidak datang, dan ketika siang hari ia
masuk rumah hendak tidur siang tiba-tiba bajunya ditarik,

- r kemudian dikatakan, "Apakah engkau hendak tidur sedang

dipintumu terjadi persengketaan?" Ia berkata" "Bukankatt
sudatr aku katakan kepadamu,'Datanglatr kepadaku sore hari,
tapi engkau tidak datang', datanglatr kepadaku sore hari
nantilu Namun pada sore harinya ia menunggunya, temyata
ia tidak juga datang. Dan ketika hendak masuk rumatr unhrk
tidur siang pada hari berikutnya" bajunya ditarik lagi, dan

dikatakan, "Apakah engkau hendak tidtr sedang dipintumu
terjadi persengketaan?" Ia berkata, "Katakan kepadakq siapa

engkau sebenarnya, kalau engkau dari jenis manusia engkau

akan mendengar perkataanku!" Iapun menjawab bahwa ia
adalah syetan, uAku datang kepadamu untuk mengujimu,
namun Allah telatr melindungimu dariku." Maka ia pun

nrenjadi hakim di antara bani Israil dalam masa yang ctrkup
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l4n q dan ia adalatr Dzulkifli, dinamakan demikian karena ia

dapat mengemban kerajaan dengan baik.3l3

24841. Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada karf, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah dari Abu Musa Al Asy'ari, ia
berkata ketika sedang berkhutba" "sesturgguhnya Dzulkifli

bukan seorang nabi, akan tetapi ia adalah seorang hamba

yang shalih, ia mengemban pekerjaan dari seorang yang

shalih setelafu ia meninggal dunia, yang mana ia shalat setiap

hari seratus kali shalat, maka Allah memujinya dengan pujian

yang baik karena kesanggupannya dalam mengemban

amanattya."3l4

24842. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakam menceitakan kepada Kami, ia berkata: Amru

menceritakan kepada kami, dia berkata: Adapun Dzulkifli,
dahulu ada seorang raja di bani Israil, dan ketika ia lgendak

meninggal duriia, ia berkata, "Siapakah yang sanEgup

.mengemban amanatku dalam memimpin bani israil dan tidak

marah, dan shalat setiap hari seratus kali shalat?" Dzulkifli
lalu berkata, "Aktr." Dzulkifli kemudian menjadi hakim di

antara orang-orang, dan saat selesai ia mengerjakan shalat

menunggulnyq hingga usai menghakimi orang-orang dan

selesai dari menunaikan shalat dan hendak tidgr, datanglatt

syetan mengeflrk Pinhmyq maka ia keluar meriemuinya.

Syetan berkata, uAku telatr dianiaya dan disakiti!" Ia lalu

dib€ri cincinnya dan berkate "Pergilatr dan bawalatr kemari

temanmul" Ia pun menungguny4 narnun ia tidak kunjung

?tt Toysir Al Baghavi Qn6r.
"n 

'ffirriiiiari*i t"tiiva (3Dl),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5t3vs),

dan At Qurthubi dalam tafsirnya (6/16).
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datang kepadanya. Ketika ia hendak tidur, syetan sengaja

mengetuk pintunya (hendak membuatrya maratr), ia
mencakar wajahnya sendiri hingga darahnya mengalir. Ia lalu
bertanya, "Ada apa denganmu?' Syetan menjawab, "Ia tidak
mau ikut dengankq dan aku dipukul!. Dzulkifli lalu
membawanya dan mengingkari masalahnya." Ia berkata

'Beritatru alu siapa engkau sebenarnya?" sambil menariknya

hnt-kuat. Syetan pun memberitahu identitas diri yang

sebenarnya.3ls

24843. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitalurkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, tentang

Dzulkifli, ia berkata: Abu Musa Al Asy'ari berkata,

"Dzulkifli bukanlah seorang nabi, akan tetapi ia berjanji akan

menggantikan shalat seseorang yang setiap hari selalu shalat

sebanyak seratus kali, yang telatr meninggal. Ia pun

- menggantikan shalatry4 dan karena itulah ia disebut
'* Dzulkifli.'316.

Posisi nashab pada lafazh ,*J3 d*.1i<tiri adalah atlnfke
lafain 4sKemudian isttnaf kepada firman-Nya, iL hlu dia
berkata, ix/$rt i; H. Maknanya adalah, semua adatah orang-

orang yang sabar terhadap cobaan yang Allah turunkan kepada

mereka.
b

Firman-Nya, @i 6, fty-tiif' j &lf;5! "Kami
telah memasuklran mereka kc dalam rahmat Kami. Sesungguhnya

nereka termasuk orang-orang yang slulih" Maksudnya adalah, Allatr
Ta'ala Uerfirmaq 'Kami telah.penggolongkan' Isma'il, Idris, dan

Dzulkifli (47.Jl4lii 4 ill$S -)'Ke 
dalam rahmat Kami.

3tt T6str Al Qtrthubi (6116).
3r5 Abdunazzaq dalam ta8irnya (3D7) da\ Ibnu Al Jauzi datam Zad Al Masir

(st37e).
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Sesungguhnya mereko termasuk orang-orang yang shalih'.

Maksudnya adalalr, mereka tennasuk orang yang shalih, taat kepada

Allah, dan mengerjakan perintah-Nya.

ooo

*fiA$ O 
g6 )# 3 fi J 6i,vtr* {;\ +ejli $

@ 4+Jlii L,4 $y-tls,)'J $ytlif 6
oDarr (iisatlah kiiah) Dnm-Nu,n (Yrnus), l<etil<n ia Pergt
ilalarn l<eddaafi nrmahr lalu ia nlrrrryarrgla-bahwa Karni

dnak alwj menpusempitrrya (fieffytlitl<f,rnuya), malra ia
nwnyeru ilalaml<eadaarJ yolng sangat gelafl,'Bahwa ddak

ddt tuhorJ selain Endkmu Mdhf, Suci Eng!<mr.

Senrnguhnya alcu adalah tennanfu oftmg-or(mg yarrg

eTi"WA;ryjYtutW,lrtt:i.2
@an [ingatlah hisahJ Dzun-Nun [YunusJ, hetika b pergi dalam

keadaan marah, lalu ia menyangha bahwa Kami fidak akan

mewpersempitnya [menyulithannyaJ, maka ia menyeru dalam

headaan yang songat gelop, "Bahwa tidak ada tuhon selain

Enghau Maha Suci Enghau Sesangguhnya aku adalah ternasuh
otangerang yang zialiru")

Allah Ta'ala berfirman, 'Ingatlah, watrai Muhammad, kisah

Dztur-Nun."
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An-nun adalah ikan paus. Adapun yang dimaksud dengan

dzun-nun adalah Yunus bin Matt4 dan telatr kami sebutkan kisaturya

pada surah Yunus, maka tidak perlu kami ulang di sini.3l7

Firman-Nya, (.rfi 6i ''t "Ketika ia perg dalam kcadaan

marah." Maksudnya adatah, ketika iapergi dalam kondisi maratr.

Para ahli talfl ril berbeda pendapat tentang makna kepergiannya

dalam keadaan marah, dan dari siapa ia pergi, serta kepada siapa ia
marah.

Sebagian rl"*" berpendapat bahwa maksudnya adalah, ketika

ia pergi dalam keadaan marah. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

24844. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakktr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman
- .- Allalr, *rfr 6t + g,jJi (i "Dan (ingatlah kisah) Dzun-

Nun (Yunus), kctilca ia pergr dalam kcadaan tnarah," dia
bertata, "Maksudnya adalah, ia maratr kepada kaumnya."3l8

24845. Telah diceritakan kepadaku oleh Al Husein, ia berkata: Aku
mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Alar mendengar

Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah, :it ''t gii$
Ufr, "Dan (ingatlah kisah) Dntn-Nun (Yuruu), kctika ia
pergt dalam keadaan maroh," dia berkate "Maksudnya
adalah, ia maratr kepada kaumnya."3le

3r7 Lihat penaftiran surah Yuunus ayat 98.
3rt [bnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (5/381).
3re lbnu Abi Hatim dalam aBirnya (5D463) dan lbnu Al Jauzi dalamZad Al Masir

(s/381).
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ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah, ia pergi

dari kaumnya karena maratr kepada Tuhannya, ketika Dia

menyelamatkan mereka dari siksa setelatr Dia mengancam mereka

dan yang berpendapat demikian adatah:

24846. Ibnu Hprnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dali Muhammad bin Ishaq, dari

YaTid brn ziyad, dari Abdullah bin Abu salamatr, dari said

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata "Allah telah

mengutus Yunus kepada penduduk desanya, lalu mereka

menolak ajakannya. Ketika mereka dalam kondisi demikian,

Altah mewatryukan kepadanyq 'sesungguhnya Aku akan

mengirim siksa atas mereka pada hari demikian dan

demikian, maka keluadah engkau dari betakang mereka'. Ia

lalu memberitahu kaumnya atas siksa yang dijanjikan Allah

kepada mereka. Mereka lalu berkata, 'Ikuti kemana ia pergi,

jika ia keluar dari belakang kalian, maka demi Atlatr, siksa

tersebut akan terjadi." Ketika malam hari yang dijaiiitcan

akan diturunkan siksa pada pag harinya, ia pergi pada malam

hari, dan kaumnya melihatnya, maka mereka keluar dari desa

menuju tanall tapang.dan memisatrkan setiap binatang ternak

serta anaknya, kemudian mereka berteriak kepada Altratr, lalu

mereka bertobat, dan Allah me-nerima tobat mereka'

Adapun Yunus, ia menunggu.berita tentang penduduk

desanya tersebut, hingga lewatlatr seseorang di depannya,

kemudian ia bertanya, "Apa yang dilakukan oleh penduduk

desa?" Ia menjawab, "Mereka keluar dari desa mereka karena

tafiu batrwa siksa yang dijanjikan oleh nabi mereka benar

akan menimpa mereka. Mereka keluar ke tanah lapang dan

memisahkan antara binatang yang beranak dengan anaknya,

dan mereka bertobat kepada Allah. Allah lalu menerima tobat
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mereka dan mengakhirkan siksa yang akan menimpa

mereka."

Yunus lalu berkata (dengan nada marah), "Demi Allatr, aku

tidak akan kembali kepada mereka sebagai seorang pendusta

selarnanya. Aku janjikan siksa kepadi mereka pada s,atu

hari, namun ternyata siksa tersebut tidak jadi ditunurkan!" Ia

pun pergi dengan wajah emosi.32o

24847. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muharnrnad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Auf menceritakan kepada kami dari Said bin Abu Al Hasan,

ia berkata: Aku mendengar batrwa ketika Yunus melalcukan

dosa, ia pergi dengan maratr kepada Tuhannya" dan ia pun

digelincirkan oleh syetan.32 
I

24848. Al Qasim menceritakan kepada lgd, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Zakaria bin

- Abi Taidahmenceritakan kepada kami dari Mujqhid bin Said,
'. 

dari Sya'bi, tentang firman Allab bll $t + lfi f;
"Dan (ingatlah ldsah) Dztn-Nun (Yunus), l@tilu ia pergi

datam lceadaan marah," dia berkatq "Maksudnya adalah,

marah kepada Tuhannya'rz

24849. Al Harits menceritakan kepada kapi, ia berkata: Abdul Aziz

. menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Ismail bin AMul Maltlq dari Said bin

Jubair, ia menyebutkan hadits yang sama dengan Ibnu

Humaid dari Salamah, dan menanrbahkan: ta berkata, "Lalu

3D A0r-Thabari dalam tarikhnya (11376),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51369),

dan At Qurthubi dalam taftirnyt(l5ll22).
32t lbnu Al Jauzi d^lam Zad Al Masir (5/3El) dan Al Baghawi dalam afsirnya

Qn66).
32 Al Mawardi dalam An-M*at wa Al llyttn Q1465),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Mair (5l3El), dan Al Baghawi dalsm tafsirnya (3D65).
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Yunus keluar menanti siksa, fflmun ternyata ia tidak melihat

sesuatr.,, Ia lalu berkata "Mereka telatr mendapatiku sebagai

Seorangpendusta!''Iaprmpergdcnganrasamarahkepada

24850. Ibnu Hgmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnalt

menceritakan kepada kami dali Muhammad bin Ishaq, dari

Rabiah bin Abu Abdurrahman, dali wattab bin Munabbih Al

Yamani,iaberkata:Akupernahmendenganryaberkata:
SesungguhnyaYrrnusbinMattaadalahseorangharrbayang
shalih, akan tetapi dalam perilakunya ada sedikit kesempitan,

, maka ketika ia dibebani tugas kenabian, y4ng menrpakan

tugas berat yang tidak sanggup dipikul kecuali oleh sedikit

orang,iatidakmampumengembanrryasepertiorailgyang
tidak mampu memilul beban beraL maka ia lari

meninggalkannYa.

Altah berfirman kepada Nabi SAW , 'u'fii'jtf K:y-V
gll nMaka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang

mempunyai kctegulun twti dari rasul-rasul telah bersabar."

(Qs. Al Atrqaaf [a6]: 35) Serta firman-N tn &i$;'t$ I El
@1i# 

.;r€,(,itil ,2({*Mot bersabarl-ah *amu (hai

i"t*rrrr*q turhadap kctetapan Tuhanmu' dan ianganlah
' lromu seperti orang yang berada dalam .(perut) ilran.,,

Maksudoya adalah, janganlatr engkau melemparkan perintah-

Ku seperti ia telatr melernparkannya'324

Pendapatini,yangmengatakanbahwaiapergimeninggalkan
kaumnya karena marah F.p$ Tutrannya adatatt y'ang pallng tePatr

karena firman-Nya, ,& 3ii, J 6'3{t "Lalu ia menyangpa bahwa

Kami tidak akan mempersempifirya (merryulitkannya),"

'' Suryandalamtafsirnyadenganredatsi-yarrgsama(11204)' : -,u ni'tr{awarAi aArnhi-Xrri"t wa Al tiyut-Ql456) dan Ibnu Al Javzi dilam Zad

Al Masir (5ABl).
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mengindikasikan hal itu. Bagi yang menakwilkan batrwa ia pergi

karena marah kepada kaumnya" adalah sebagai bentuk pengingkaran,

jika seorang nabi marah kepada Tutrannya.

Menunrt mereka, Yunus pergi dalam kondisi marah kepada'

kaururya, telatr masuk dalam perkara yang lebih besar dari apa yang

telah mereka ingkari. Ini karena mereka yang berkata, "Ia pergi karena

marah kepada Tuhannya," telah membuat mereka berselisih pendapat

tentang sebab kepergiannya Sebagian berpendapat batrwa Yunus

melakukan hal itu lantaran tidak suka berada di tengah suatu kaum

yang telatr mendapatinya tidak menepati janjinya,. dan ia tidak

mengetahui sebab yang membuat siksa atas mereka tidak diturunkan."

Lalu sebagian dari mereka yang berkata demikian berpendapat batrwa

di antara tradisi kaumnya, orang yang diketatrui telah berdusta, hanrs

dibrunrh, dan mungkin mereka akan membunuhnya karena ia telah

mengancam mereka dengan siksaan, rurmun temyata tidak terjadi.

Telah kami sebutkan riwayat atas hal itu dalam suratr Yuunus,

maka,f,ami tidak akan mengulangnya di sini.

Sebagian berpendapat batrwa Yunus maratr kepada Tuhannya

karena ia diperintahkan kembali kepada suatu kaum untuk

mengingatkan mereka akan siksa-Nyao dan menyeru mereka

kepadany4 lalu ia meminta kepada Tuttannya agar menunggu

sebentar untuk bersiap-siap pergi kepada mereka. Oleh karena itu,
dikatakan kepadanya, "Masalaturya lebih cepat dari itu, dan ia tidak
memperhatikan, sehingga ia mengulur waktu agar bisa mengambil

sandal dan mengenakannyq mal<a dikatakanlah kepadanya seperti

perkataan pertama Yunus adalah seorang laki-laki yang perilakunya

sempit maka ia berkata, "Tuhanku telah membuatku bunr-bunr untuk

mengambil sandal." Ia lalu pergi dengan rasa marah.

Mereka yang menyebutkan pendapat ini diantaranya adalah Al
Ilasan Al Basri.
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2485L. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan bin

Musa menceritakan kepada kami dali Abu Hilal, dari Syahar

bin Hausyab, darinYa.32s

Abu Jarfar berkata: Dari dua pendapat yang menceritakan

tentang Nabi Yunus, tidak sama dengan pendapat yang mengatakan

bahwa ia pergi karena marah kepada katrmnyq sebab kepergiannya

dari kaumnva adalah karena marah kepada mereka. Allah juga

me6erintahkannya agar menetap di tengah-tengah kaurrnyq gntuk

menyampaikan risalatr-Nya dan memperin-gatkan mereka dari siksa

dar_ adzab-Nya. Jika ia tidak melakukan kesalatran seperti yang

disebutkan oleh mereka yang berpendapat demikian, maka Allatl tidak

akan menghukumnya seperti yang disebutkan dalam Kitab-Nya, dan

menyifatinya dengan sifat yang- disebutkan-Nry kepl$Ty?,. Allah

uerfirman kepada Nabi sAw ,i;Y3 'i${'(, 19F fri3$11i "Dan

janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan lcctika

ia berdoa sedang ia dalam lceadaan marah (kengda kaumnya). '1 (91

Al Qalam totl: is) Serta firman-Nvr, ',71-gI @ "r! fr L$'$i$
@'o#.6. JL.#.6-{@'rr;:Si'u itg "Malca ia ditelan oleh

ikon besar dalam tceadain tbcela.- Matca kalau sedranya dia tidak

termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia aftan

tetap tinggal di perut ikan itu sampai Hari Berbangkit." (Qs. Ash-

Shaffaat l37l:. | 42-l aa)

Para ahli talc\^ril berbeda pendapat tentang penalonilan ayat,

,* ,i, J 6 'LEi ulatu ia menyangta bahwa Kami tidak apan

mempersempitnya (menyttittcannya)." Sebagian berpendapat bahwa

maksudnya adatah, ia mengira Kami tidak akan menghukumnya

dengan mempersulitnya. Seperti firman Allah, W #tb )&'ti J3
,itl '^lf. -Q "Do, orang yang disempitkon rezekinya hendaWah

memberi nntt@h dari hwta yang diberikm Allah kcpadanya." (Qs.

3! Al qurthubi dalam tafsirnya (l l/329).

''''T4s+
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Ath-Thalaaq [65]: 7) Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

24852. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
bin Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi
Thathatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 3fiJ6'Lfi
*$ "Lalu ia menyanglw balwa Kami tidak akan
mempersempitnya (meryrulitlannya):' dia berkata,
*Maksudnya adalah, ia mengira tidak akan dihukurn seperti
yang menimpanya."326

24853. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari b-ap-aknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, *$ 3fi J 6'Lfrt "Lalu ia menyanglca babv,a Kami
tidak alun mempersempitnya (menyulitlcannya)," dia berkata,

B 
*Maksudnya adalah, ia (Yunus) mengira Kami tidak akan
menetapkan htrkuman atan bala', seperti yang Dia perbuat

terhadap kaumnya ketika Dia maratr kepada mereka, dan
larinya ia dari mereka. Adapun hukumannya adalah, ia
dimakan ikan paus."327

24854. Mtrhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhanrmad bin Ja'far menceritakan kepada kami
dari Syu'bah, dari Al Hakarn, _ dari Mujatrid, ia berkata
tentang firman Allall *{t 3rX Ji'Lft "i,atu ia menyangtca

bahwa Kami tidak akan mempersempifirya

ll fUnu Abi llatim dalam taftirnyag2af8).
327 As-suyrthi dalatn Ad-Dur Al-Muttsur lircesl,dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan

Al Baihaqi.
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(menyulitkannya):' dia berkat4 "Maksudnya adalah, ia

mengira Kami tidak akan mengadzabnya karena dosanya."328

24855. Musa bin Abdnrratrman Al Masruqi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepadaku dari Mrrjahid, dan

ia tidak menyebutkan Al Hakam duttq riwayat iri.32e

24856. Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said mencgritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang firman Allah i i "'"fi
7- z./

*{6 $ 'Lalu io menyangka bahwq l{ami tidak akan

mempersempifirya (menyulitkanttya)," dia berkata,

"Maksndnya adalab ia mengira karni tidak akan

menghulormnyu.;'B3o

24857. Muhammad bin Abdul A'[a menceritakan kepada kami, ia

berkata:'Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepa{a kami

dari Ma'mar, dari Qatadatu tentang firman Allah, J 6 "b6t
/zzoi

*{t jii. "Latu ia menyangka bahv,a l{ami tidak akan

mempersempifitya (menyulitkanrUa)," dia berkata,

"Maksudnya adalah, ia mengira Kami tidak akan

menimpakan fuukutrran. "33 
I

24858. Al Husein menceritakan kepaf,aku, ia berkata: Aku

mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Aku ryre;rdengar

Adh-Dhahhak berkata tentang firrran Allah, ,n J n "bft

*iE "Lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan

mempersempitnya (menyulitlcannya):' dia berkata,

3a lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya$Da$) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(st382).

3T bta.
330 lbnu Al Jauzi drJran. Zad Al Masir (51382).
3tt lbid.

-
7
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"Maksudnya adalah, ia mengira Allah tidak akan menetapkan I

hularman atau bala'karena marahnya terhadap kaum dan

srkapnya memisahkan di ti.'332

24859. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari -Mansur, dari Ibnu Abbas,

tentang firman eirar, *{" 3ii J|'Lfrt ulalu ia menyangka

bahv,a Kami tidok alwn mempersempitrrya

(menyulitkannya):' dia berkata" "Maksudnya adalah, bala'
yang menimpanya."333

Ulama lairurya berpendapat bahwa maksudnya adalah, ia
mengira dirinya telatr mengalahkan Tuhannya dan Dia tidak akan

menyusahkannyq sebagaimana riwayat berikut ini:

24860. Ibnu Basyr menceritakair kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia berkata:

Auf menceritakan kepada karni dari Said bin Abi Al Hasan,

_ ia berkata, "Aku mendengar bahwa Ytrnus ketika melakukan
- dosa, ia pergi dalam kondisi maratr kepada Tuhannya" dan ia

telatr digelincirkan oleh syetan, hingga ia mengira Allah tidak
akan menghtrkumnya."

Ia berkata lagi, "Ia orang yang dikenal baik, rajin ibadah, dan

bertasbitu maka Allah enggan membiarkannya dikuasai

syetan, sehingga diambil-Nyalah ia dan dilemparkan ke
dalam perut ikan. Ia tinggal di dalam perut ikan paus selama

empat puluh hari, antara malam dan siang. Allah menatran

dirinya dan tidak mematikannya di sana. Di dalam perut ikan

ia lalu bertobat kepada Ttrhannya dan mengintrospeksi

dirinya."

3'2 lbid
?r? Ibid
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Ia berkata, "Dia berkat4 <uligf 'u i.Z $y -!lS")
'Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aht adalah termasuk

orang-orang yang zhalim'. Allah lalu mengeluarkannya dari
perut ikan dengan ratrmat-Nya karena sebelumnya ia rajin
beribadatr dan bertasbih, serta menjadikannya termasuk orang
yang shalih."

Auf berkata, r:r{ku mendengar ia berkata dalam doanya, 'Aku
telatr membangun masjid di tempat yang tidak seorang pun

membangunnya sebelumku' . " 
334

24861. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Haudzatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan

kepada kami dari Al Hasan, tentang ayat, ;i$ 3ir Ji'Lfr
'Lalu ia menyangka bahrya Kami tidak akan

mempersernpitnya (menyulitkannya)," Sebelurrnya ia rajin
beribadah aan UertasUih, maka Allah menyelamatkannya dan

tidak membiarkannya dikuasai oleh syetan.33s \.
24862. Ibnu Humaid menceritakan kepadakami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari
Abdurratrman bin Al Harits, dari Iyas bin Muawiyah Al
Madani, batrwa ia, jika disebutkan atasnya nama Yunus, dan

firman-Nyq ,4t ,X J i'gt "Latu io 
^eryorgt- 

bahwa
Kami tidak alwn mempersempitnya (menyulitkannya)," Iyas
berkat4 "Mengapa ia lari?"336

Ulama lainnya berpendapat bahwa hal itu bermalma tanda
tanya, dan penakwilannya adalah, apakah dia mengira Kami tidak
akan menghukurnnya? Mereka yang berpendapat demikian
menyebtrtlon riwayat berikut ini:

llf tUnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/3S3).

'35 Al Baghawi dalam tafsirnya Qn66>.
336 As-Suyuthi dalamZadAl Masir $i665) dari Ibnu Abbas.

-i@
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24863. Yunns menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memb€ritahukan kepada lcami, -iq berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firrnan All.lr, *5;3r1J6'#t'Lalu ia menyangki

bahu,a lfumi tidak akot mempersempifiya

(nenyulitkannya)," dia berkata, *Ini adalah tanda tanya."

Mengenai firman-Nya, 3:Ai # 6 "Malu peringatan-

peringatan itu tidak berguna (bagi merefral, " (Qs. Al Qamar

[5a]: 5) dia berkata" "Ini juga tanda tanya.u33?

Abu Jatfar berkata: Penalc\ rilan yang paling tepat menurutku

adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalalt Yunus lalu

mengira l(ami tidak akan menahannya dan mempersulitnyq sebagai

huhrman baginya atas kemarahannya kepada IGmi.

Alasan kami memilih pendapat ini adalab ddak dibenarkan

menisbafikannya k4ada kehrfilan, sementara ia telah dipilih tmtuk

meirjadi ssorang nabi. Selain itq menyebutkan bahwa ia mengira

Tuhannya tidak mampu melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan

tidak,- akan menghukurnnya, merupakan penyifatan yang

mengindikasikan batrwa ia tidak mengaatrui kelcuasaan Allah, dan ihr

berarti ia latfir, padahal tidak dibenarkan bagi siapa prm menstempel

dengan sifat demikian.

Adapun pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Zaid, sekiranya ia

memiliki dalil, mertrpakan pendapat yang bagrrs, nalllutl sayangnya ia

tidak memiliki dalil.

Bangsa Arab tidak pernah menghapus suattr perkataan yang

dianggap perlu kecuali menetapkan dalil, bahwa ia yang dimaksudkan

dalam pembicaraan, dan jilca dalam firman-Nyq * :$t J 6 $t
"Lalu ia menyangka bahwa Kani tidak atan mempersempitnya

(nenyulitkomya),,n ddak ada {alil bahwa yang dimaksrd adalah tanda

tr Ibun Al Jauzi dullm ZaA il Msb (5/3t3) dm Al Btbawi &lam ta8irnya
Qr266).
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tanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Zaid, maka diketahuilatr bahwa

ia bukan demikian ma}sudnya. Jika dua penakwilan tersebut tidak

benar, maka yang benar adalah penakwilan yang ketig4 seperti yang

kami katakan.

Para ahli talcvvil berbeda -pendapat tentang makna

lafazh $ffrddam firman-Ny u, .>i3-ht ,i{'6 "Malca ia menyeru

dalam lrcadaan yang sangat gelaP."

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah kegelapan

malam, kegelapan laut, dan kegelapan dalam perut ikan paus. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24864. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, ,;J,iit 4 €tG "Maka ia menyeru dalam peadaan

yang sangat gelap," dia berkata, "Maksudnya adalatt

kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan dalamperut

ikan paus.'r38 pemikian juga kata Ibnu Juraij.33e

24865. Ibnu Hgmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Yazid bin Ziyad, dari Abdullah bin Abu SalamatL dari said

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, FJtlJJilt f rriu

"Berdoa dalam gelapnya malam" ia berkata,

"Maksudnya adalah, gelapnya malam, gelapnya- )T*, 99
gelapnya perut ikan paus. 'a i:+ ay-i-fS$ lrl 11i!fl
<r-vtilti "Bahwa tidak ado tuhan selain Engkau. Maha Suci

33t Al Hakim dalam tiusta&ak Ql383) dari Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad

Al Mahbubi. LilhttT$sir Al Ssttrubi(ll1333).
33e As-suynthi &lam?adAl Masir (54E3).
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hgkau. Sesungguhrrya aht adalah ternasuk orang-orang
yang zlwlim.'N

24866. Muhanrmad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Rifa'atr memberitalnrkan kepada kami, ia
berkata: Aku mendenear Muhaumad bin Kaab berkata

tentang firman Allah, 
-9tlt$ 

O €'6 uMaka ia menyeru

dalan keadaanyang sangat gelap," dia berkata" 'Maksudnya
adalah gelapnya malam, gelapnya lauL dan gelapnya perut

ikan paus."34l

24867. Basyr menceritakan kepada kami, ia berlota: Yazid
menceritakan kepada karli, ia berlota: Said menceritakan

kepada k*ri dari Qatadah, tentang firman Allah, 0 tit6
*!3IS "Maka io menyent fulam kcadaon yang sangat
gelop," dia berkata, 'Maksudnya adalah gelapnya malam,
gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan paus.'#2

24868. Muharnmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mulummad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari QatadalU tentang firman Allah, ;, €tG
g{Jfi "Maka ia menyeru dalam keadaon yang sanga-t. ..

gelap," ia berkata, "Maksudnya adalah gelapnya perut ikan
pau, gelapnya lau! dan gelapnya malam.'fl3

Ulama lain berpendapat batrwa maksudnya adalah, ia berdoa

dalam gelapnya pertrt ikan paus dan dalam perut ikan paus yang lain

m As-suyuthi dalan Zad Al Masir (5/665), tidalc dinisbtkan kecuali kepada lbnu
Jarh.

Yr lbtd.
{2 lbid.
*3 As-sunrthi &lam ?ad Al Masb (stffi),tidak dinisbckm lrccuali kepada Ibnu

Jarir.
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di dalam laut. Mereka berkata, "Itulah maksud firman-Nya gfrbfr!
Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

24869. Ibnu Basyr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Mansq,r, dari Salim bin Abu

Al Ja'd, tentang firman Allah, ,;Jlfi A. t'\4 "Maka ia

menyeru dalam lceadaan yang sangat gelap," dia berkata,

"Maksudnya adalatr, Allah mewahyukan kepada ikan paus

agar tidak membahayakan daging dan tulangnya. Kemudian

ikan p.aus tersebut ditelan oleh ikan paus yang lain. ,i tt6
gtiis 'Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat

gelap'. Maksudnya yaitu gelapnnya ikan paus, kemudian

gelapnya ikan paus yang lain, kemudian kegelapan laut."3&

Abu Jatfar berkata: Pendapat yang benar adalah yang

mengatakan bahwa Allah menginformasikan tentang Y-ur1-us l3p1g
memanggrlnya dalarn kegelapan,'u L!+ $y35.) J {t:6t{ J
<A.\ifr "Bahwa tidak ada tulan selain Engkau. Maho Suci Engkau.

Sesungguhrrya aht adalah termasuk orang-orang yang zhalim."

Tidak diragukan lagi, maksud dari 'Salah satu kegelapan'

adalatr kegelapan dalanr perut ikan paus, dan kegelapan yang lain

adalah kegelapan laut. Tentang kegelapan yang ketigq terjadi

perselisihan pendapat, dan boleh jadi maksudnya adalatr kegelapan

malam. Atau kegelapan di dalam perut ikan paus yang berada dalam

ikan paus yang lain. Tidak aila dalil tertentu yang dapat

mengindikasikan maksud dari kegelapan yang ketiga tersebut, maka

tidak ada penakwilan yang tepat selain mengikuti zhahir ayat.

Fimran-Nya, 44;1rtb r,4 $y-{:5.) 6l $yliyf il
"Bahwa tidak ada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau.

Sesunggufurya aht adalah termasuk orang'orang yang zhalim."

u lbtd.
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Maksudnya adalah, Yunus berdoa dengan doa ini, mengakui dosanya
dan bertobat dari kesalahanny4 <a+igi i i,L\l"sesungguhnya
aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim. " Maksudnya adalatr

atas kemaksiatan Yunus kepada-Nya. Seperti disebutkan dalam
riwayat-riwayat berikut ini :

24870. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari
Yazid bn Ziyad, dari Abdullatr bin Abu Salamatr, dari Said
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang aygt, _{l 4 \€rG
fi-rryhi 'u l.L $y -Af^* 'J {1iI1 { "Maka ia
tqenyeru dalam lceadaan yang sangat gelap, 'Baltwa tidak
ada tuhan selain Engkau. Maln Suci Engkau. Sesungguhnya
aht adalah termasuk orang-orang yang zlulim,.,, Dia
berkata, "Makstrdnya adalah, ia mengakui dosanya dan
bertobat dari kesalahannya. "3aj

24871. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
',"* menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadakrq ia berkata: Abu Ma'syar berkata: Muhammad bin
Qais berkata tentang firman Allah, -*I4 6 Sy'*iy$
"Tidak ada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau,,, ia
berkata, "Maksudnya adalah, aku tidak berbuat sesuafu, aku
tidak menyembatr selain-Mu, <u"tilti 'u L.2- at
'Sesungguhnya aht adalah termasuk orang-orang yang

zhalim', ketika bermaksiat kepada-Mu."

24872. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja,far bin Sulaiman

. menceritaknn kepada kami dari Auf Al A'rabi, ia berkat4
"Ketika Yunus berada di dalam perut ikan paus, ia mengira
dirinya telah mati. Ia kemudian menggerakkan kedua

*t lbnu At Janzi Mu hd At Masir (5Rt3).
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kakinya, dan ketika kakinya bergerak, ia dalam kondisi sujud

di tempatnya, maka ia pun berseru, 'Wahai Tuhan, aku telatl

menjadikan tempat sujud bagi-Mu di tempat yang tidak

seorang pr.rn menjadikannya sebagai tempat sujud'."

24873. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

orang yang menceritakan kepadanya, dari Abdullatr bin Rafi

(pembantu Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW), ia
berkata: Aku mendengar Abu Htrairatr berkata: Rasulullatl

SAW bersabda" "Ketika Allah hendak menahan Yunus dalam

perut ikan paus; -Allah rnewahyukan kepada ikan paus-
agar mengambilnya dan jangan merobek daging serta

menhancurkan tulangrrya! Lalu ia mengambibtya, kemudian

memasukkon ke tempatnya di lout, dan letil@ ia sampai di
' 

dasar laut, Yunus mendengar bisikan, maka ia berkata dalatn

hotinya, 'Apa ini?' Allah lalu mewalryukan kepadarrya,.ialm'a

ia berada di dalam perut ikan paus, dan sesungguhnia ini

merupakan tasbihnya binatang-binatang laut. Ia (Yunus)

bertasbih kctitu ado di dalam perut ikan paus. para malaikat

tatu rnendengar tasbihnya, malca merelca berlrata, 'Ya Tuhon

kami, sesungguhnya kami mendengar suara yang lemah di
' bumi yang asing?' Tuhan meniawab, 'Itu adalah hamba'Ku,

Yunus, ia bermaksiat kepada-Ku, maka Aht tahan ia di

dalam perut ikan paus di laut'. Mereka lalu berkata, 'Hamba

yang stalih yang amal shalihnya naik kcpada-Mu setiap

malam dan siang?' Tuhan meniawab, 'Yo'. Mereka lalu

memberikan syafaat'kepadanya, maka Dia memerintahkan

ikan paus agar melemparkannya lce pantai, seperti yang

dinyatakan Allah dalam firman-Nya, 'fi ;!A\ '^Sf:S *
@ ru 'Kemudian Kami lemparkan Dia ke daerah yang
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tandus, sedang ia dalam kcadaan saffi{. " (QS. Ash-Shaffaat

137| 145)36

o@o

(r:*;Ir tJ 4r{j';;f 'niq. t fr' t: :'*; -;A
"}./ralraKmni tclah nrernpel:l<enari<mt doanya dmt

mmyelantatl<mnyadmipadal,edul<afrn.Dartdemikim.lah
Karri- selanrrttlcan, or cmg. or urg y ang b qimmt.'

- (Qs. Al Anbiyaa' [2U: 88)

Takwil firman A[ah: 4yKi';1t;:C*t AWI
@ <4rfi* Ui* Kami telah memperhenanhan doanya dan

mcnyelantathannya daripada heduhaan. Dan demihianlah Kami

selandkan orangerang yang beriman)
* Allah Ta'ala berfirman: L;- ':6 *Maka Kami telah

memperkcnankan," doa Yunus ketika ia berdoa di dalam perut ikan

paus, dan Kami selamatkan ia dari kedukaan selama ia berada di

datam perut ikat paus. Kami sefaqatkan pula ia dari kesedihan karena

dosanya.

Firman-Nya, 6\rJS r* AKS "Dan Demikianlah Kami

selamatlran orang-orang yang beriman." Maksudnya adalah,

sebagaimana Kami telah menyelamatkan Yunus dari kegundahan

karena dikurung di dalam.perut ikan paus yang berada di laut karena

doanya, maka Kami selamatkan pula orang-orang beriman dari

kegrrndatran jika mereka memohon dan berdoa kepada Kami.

Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para ahli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

'tr Ath-ilrabari dalam wiktrya (11377).
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24874. Imran bin Bakkar Al Kala'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Yatrya bin Abdunatrman menceritakan kepada

kami, ia berkata: Basyr bin Mansur menceritakan kepadaku

dari Ali bn Zatd, dari Said bin Musayyib, ia berkata: Aku

mendengar Sa'd bin Malik berkata: Aku pernah mendengar

Rasulutlah SAW bersabda, "Nama Allah, yang iika Dia

diseru dengannya, maka Dia akan mengabulkannya, dan jiko
Dia dipintai dengannya, maka Dia akan memberikannya,

adal,ah doa Yunus bin Matta." Aku lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, apakah itu khusus untuk Yunus bin Matta? Atau

untuk selurutr umat Islam?" Beliau menjawab, "lJntuk Yunus

bin Matta secara khusus dan untuk orang-ordng beriman

secora umum, iika mereka berdoa dengannya. Tidald(ah

engkau mendengar Allah Ta'ala berJirmai gi3fu-a{'15
fu @ Zr4;fri'u i".1 5s t:4'J SFJJ t
@ <\;:S ,# 4t$ ,!rt i r,{9, lA ,trtdka ia

rhenyeru dalam kcadaan yang sangat gelap, "Balwa tidak

ada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya

aht adalah termasuk orang-orang yang zhalim". Malca Kami

telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya

daripada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatlan

orang-orang yang beriman'. Itu merupakan syarat dari Allah
bagi orang yang berdoa kcpada-Nya dengannya. "3.47

Para ahli qira'ar berbeda pendapat tentang qira'at ayat, ,#
(t:*dt "Kami selamatkan orang-orang yang beriman.itsat

Mayoritas ahli qira'at' dr selurtrtr negeri Islam (selain Ashim)

3a7 As-Suyuthi dalam Zad At Masir (5/668), tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu
Jarir.

3ls'Ibnu Amir dan Abu Bakar membacanya dengan satu huruf nun ber+asydid,
sedangkan yang lain membacanya dengan dua huruf nun t'tngan tanpa tasydid.
LlfnatTaisirfi Al Qira'at As-Saba'.
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membacanya dengan dua huruf nun, dar^ huruf nun yalng kedua

berharakat suhtn,dari asal kata giii',ri e*t:f .

, Mengapa mereka membacanya demikian, sementara yang

terhrlis dalarn mushaf hanya dengan satu nun? Karena jika dibaca

dengan safir huruf nun dengan harakat tasydid pada huruf iim, maka

yang demikianini sama dengan tidak menyebutkan subjeknya, pada

lafa"h <*;5 adalatr marfu', sementaxa dalam mushaf ia dalam

poisis manshub. Jika ia dibaca dengan satu huruf nun danhwf iim^
yang dibaca ringan, maka kata kerja bagi lafazh (t:+;:ft
kedudnkannya marfu!, dan bersamaan dengan ift lafazh cry-6 t*ot
ditulis dengan bl.lr:ttf alif, karena ia termasuk kata yang memiliki huruf

waz, sementara dalam mushaf tertulis dengan hunrfya'.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana ia tertulis dengan satu

hurtrf nzn, padatral Anda tatru hutcurr hal itu, bahwa jika dibaca 4J
maka harus dihrlis dengan dua hunrf nun?" maka jawabannya adalatr,

"Kar-ena hunf nun ydng kedua ketika ia diharakati sulam, maka huruf
yang "dimaksud tidak tampak saat dibaca" maka ia . dihapus,

sebagaimana pada kata I!, juga pada huruf nun dai lafadi. oll
karena tidak tampak; telah berbaur dalam lam ql1. Adapun-Ashim

membacanya dengan satu huruf nun dar, jim yarry bertasydid, dan

memberi harakat suhtn pada huruf ya'. Jika Ashim bermaksud-

menakwilkan bacaannya tersebut kepada perkataan Arab, e'Ht q*
rlj hlu ia mengqiyaskan da.i. masdar, yaitu ct Jt dan menjadilian

khabar 
-yaitu 

khabar yang tidak disebutkan subjeknya- qi.jll,
seakan ia bermaksua ,ryCr ,gflt ,F USi.Ia mengqiyaskan lafazh

rl+Jl, dan ini merupakair satu makna penakqilan, meskipun yang lain

lebih henar. Bila tidak, maka orang yang membacanya seperti

bacaannya, adalah salatr, karena lafazh wfii adalah n.rma benda

menunrt qira'at orang yang membacanya, tanPa menyebutkan

subjeknya, dan orang Arab juga membaca rafa' wfi;/c nama-nama

benda-



Tafsh Adr.{hrtoci

AlasanAshimmembacademikianadala}rkarenaia
menemukan mushaf-mushaf terttrlis hanya dengan sahr huruf nun,lalv

dalam qira,at para ahli qira'at, ditambatr hwuf nun yarlg lain, yang

tidaktertulisdalammushaf,makaiamengiraitumerupakanht]0r|dnun
tambatran yang tidak termasuk dalam mushaf, dan ia tidak mengetahui

bahwa sebenarnya hal itu tidak disebutkan karena mempunyai alasan

yang tertentu.3ae

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang benar' yang tidak

diperbolehkan membacanya kecuali hanya dengannya, yaitu qira'at

para atrli qira.atdi selrrrutr negeri Islam, yaitrr dengan dua huruf rrrrn

danjimyangdibacaringan,karenaitumerupakalqira,atyangtela}t
menjadi ijma'. 

OOO

4)ft i et$Fefrr';,'i5 s'6 lfir*-i
"i4; 5 La#3 G;-fr Gi 5 G.-6@-
"c;;UGi$+fisf o6i#6uff\

@a*613'tU'
"Don (Wartah lcisoh) Zaloria, totkalf, in ment€,ru

Trrlranryi*"f 'uh;,iruiango,r'lahgndl<&merrtiarlcmt
,t*itd"p'seororrg diri d,,tJgng*fiiah waris yang Dalins

boik' . yiol* t<*.i rnenp,.l<en,,i<an doarry a' dm Karni

a*rsn ahl<an lccp adary a Y alry a ilan Kami i "dlb ixtiny a

a"i"t **g*ri*rg. Ses,ngguhny a nsela adalah orang'

ordng yrug t"lolufusegqa dal$n (mens€rial&rr)

3ne Al Farra dalam Ma'ani Al Qw'otQDlo\

r-fi5-l
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puhntanpahnmr.ydngbaikdmmsekabqiloalnpada
Kanti ilmgartlwrq7 dmr cemas ilan rnqel<f, odalah orarrg'

or ol\g y ang klwsryu lnpada Karni,'

Takwil firman Altah: r!,1 a:13{ 5 i43Ji6 ituHL
'r4L 5, t#-ii j;3- :i t;;;?i, q;e@ arf, 7 :rYq\\1'(;;(6cir; +t6rr o aifi t3t4 #Y
@ 6d, @an [ingattah kisahJ Zakafia, taikala ia menyeru

Tuhannya, "Ya Tuhanku janganlah Enghau membiarkan aku

hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baih. Maka
Karni menqterkenankan doanya, dan Kami anagerahhan hepadanya

Yahya dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung.

Sesunggultnya mereha adalah orang4rang yang selala bersegera

dalam [mengerjakanJ perbuatan-perbuatan yang baih dan mereka

berdoa kepada Kami dengan harap dan cemos dan mereha adalah

yang hhurya kepado Kami)

Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Ingatlah, wahai

Muhammad, tentang kisah Takaria"tatkala ia menyeru Tuhannya, yJ
,ir33 * 'Yo Tuhanht jangantah Engkau membiarkan abu,i sendirian.
(rg'maup seorang diri,'tanpa anak dan tanpa penerus. I :rfr3

<+ifl 'Dan Engkoulah waris yang paling baiH. Maksudnya adalah,

karunialah aku seorang anak yang dapat mewarisiku dan mewarisi

keluarga Ya'qub. Ia lalu mengembalikan unrsan tersebut kepada Allah
seraya berkata, 4$ I :;rY'Dan Engkaulah waris yang paling

baill;'

Allah Ta'ala berfirmaru C'-#:(, "Maka Kami

memperkctunkan," doa yang dilantunkan Zakaia :#'- 5 Gfi
'Dan Kami anugerahkan kepadanya Yalq/o," anak dan pewaris yang

@t
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akan mewarisinya W.; 5 tgfi; "Dan Kami iadikan istrinya

dapat mengandung."

Para ahli takwil berselisih pendapat tentang makna lafazh

L1;1;V "Dan Kami jadikan dapat mengandung." Sebagian mereka

berpendapat bahwa maksudnya odalah, sebelumnya ia mandul, lalu

Allah memperbaikinya, yaitu de,ngan menjadikannya dapat

mengandgng. Me,reka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

24875. Mulrammad bin ubaid Al Mubaribi menceritakan kepada

kami, iaberkata: Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami

dari Humaid bin Shakhar, dari Arlmar, dari Said, tentang

frrman Allab 'f45'6*;1i "Dan Kami jadikan isffinva

dapat mengandung," dia berkata, "sebelumnya ia tidak dapat

mengandrmg.'oto

24876. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menc#takan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

41i61,' W.;frLA3"D*Kami jadilwn istrinya dapat

mengan&ng," dia berkat4 "Maksudnya adalah, Kami

anguerabkan kepadanya anak istrinya."35 
I

24877. Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah telrtang firman Allah, fiL1#
i4.;) uDan Koni iadikan istrinya dapat mengandung," ia

berkatq "Maksudnya adalalL sebelumnya ia mandul, lalu

Allah menjndikannya dapat memiliki anak, dan

menganugerahkannya Yahya dari ishiny u.t$52

3$ Ibnu Al Jauzi dribm Zad Al Mosb (5884).

'3t lbid.
,32lbid
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Ulama lainnya berpendapat batrwa maknanya adalah, asalnya

ia berperangai sangat buruk, lalu Allah memperbaikinya untuk

suaminya dengan menganugerahinya perangai yang baik.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang

mengatakan bahwa Allah telatr memperbaiki istri Zakaria seperti yang

diinfonnasikan Allah, yaitu menjadikannya dapat memiliki anak

berperangai baik, karena itu semga masuk dalam arti perbaikan

atasnya. Allah tidak mengkhususkan makna tertentu dalam Kitab-Nya

dan hadits Rasul-Nya maka menalorilkannya dengan ,1ti y*g umum

adalatr lebih tepat, karena tidak ada dalil yang kuat yang

mengkhusnskan makna tertentu.

Firman-Nya, +$afr A 6i$-'$t(b (#y " srtungguhnya

mereka dalah orang-orang yang selalu bersegera dalam

(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik" Maksudnya adalah,

orang-orang yang Kami sebutkan tadi, yaitu Zakatra, istrinya, dan

Y.&y-q adalah orang-orang yang bersegera dalam menunaikan

kebajiken serta ketaatan

Firman-Nya, "65$36if; "Dan rnereka berdoa kepada

Kami. dengan lurap dan cemas." Maksudnya adalah, mereka

beribadatr kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Doa di sini

maksudnya adalah l\4$rseperti firmag e|+, 5;i 6 FiiV
@ (# 6 ;y'+ifi-J| # i;V!'V fi" pj' 62 "Dan aht atran

ntenjauhkin diri-darimu dan dari apa yang lamu seru selain Allah,

dan aht akan berdoa kepada Tuhanht, mudah'mudahan aht tidak

akan lcecewa dengan berdoa kcpada Tulunht."

Maksud lafazh (L'1 p Au ayat ini adalah, mereka beribadatr

kepada Karni dengan sangat berharap rahrnat dan keutamaan Allatr.

Maksud lafazh "f;; adalah, mereka beribadah kepada Alatr
dengan penuh rasa takut akan siksa-Ny4 kalau-kalau mereka

melakukan kemaksiatan kepada-Nya.

I

I

I

,l
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Demikian penal$dlan kard, sesuai dengan penaloililan para

ahli takwil lainnya" dan yang berpendapat dernikian adalatr:

24878. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang fi*11r
auan, (;;6 6if;,?fi7i1 OAifr't'U #L
"sesungguhnya mereka adolah oranS'orang yang selalu

bersegera dalam (mengeriakan) perbuatan-perbuaton yang

baik dan mereka berdoa kepada Karni dengan harap dan

cemas," ia berkata, "Maksudnya adalah, berharap ratrmat

24879. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu wahab

memberitahukan kepada J€mi, ia berkata: 
- 
Ibnu 7-aid bert'ata

tentang firrran Allah, 
-L{i C6 6i,$'"Dan merekn

berdoa kcpada Kami dengan lwq dan cemas," ia berkata,
..Maksudnya adalatr takut dan cerras. Tidak boleh.-salatt

satunya terpisatr dari yang [ain-"354

. Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang qira'at ayat, (6
-6; 

mayoritas ahli qira'at negeri Islam membacanya dengan

harakat fathah pada huruf ghaiin dn ha' dari lafazh 6lj|, *lit.
Namun hal tersebut diperselisilrkan oleh Al A'masy, dan ada riwayat

darinya yang menyebutkan batrwa ia sepakat dengan qira'at para atrli

qira'at yang lain. Ada pula riwayat lain darinya yang menyebutkan

bahwa ia membacanya dengan harakat dhammahpada kedua hgnrf ra'
dan harakat suhmpada huruf ghain sefia ha'.355

,n Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (5D466) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al (Dan (3/468).
3s lbnu-Abi Hatim dalam taftirnya(8D466) dari lbnu Juraij dan Al Mawardi dalart

An-Nakat wa Al UW Q I 468).
3tt Ibnu Al Jauzi d^laaZad Al Masir (58E5).
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Qira'd yang benar adalah qira'at para ahli qira'at negeri

Islam, yaitu fuakat fatlah pada kedua hunrf tersebut.

Firman-Nya' 6r{;6 $tUt "Dan mereka adotah orang'

orailg yang khusyt kcpada Kami." Maksudnya adalah, mereka

merupakan orang-oran g yang to'wadhu' dan rendah hati kepada Kami,

s€rta tidak sombong dalam beribadah dan berdoa kepada Kami.

COC

I i (' l;5,4rj sL4 i.r*ifi r44 ;A -dfi

<$"ALtr;T4$3
oDut (fuSdah lcisdh) Marymr yorrg tclah mr:nrglillara

Ilrlhomnlarimy a, lalu l(urti tiuprirrrl l<e ilalan (ttibuh)ny a
roh ilraril<ffii ilmnl<affJi iadriltt, ilio dnn anqlrrryd t$dn

k olrzsafrJ Nlah) yorrrgfusatba$i senpesta alonr.o
(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 91)

Tektit firman Allah: arari.l4iiiQ{; ;;4-$g
<$AiLilu-q$W'Wrzri @an [insattah kb;h]

Mgryam yong telah memelihara hehormatannya, lalu Kami tiuphan
kc dolari [tttbuhJnya ruh dari Korrri dan Kami jadihan dia dan

onahnya tatdt [hehuosaan AllahJ yang besar bagi semesta alam)

Allah berfiruran kepada Nabi SAW: Ingatlatr kisah wanita

yang telah memelihara kehormatannya, yaitu Maryam binti Imran.

Maksnd firman-Nya, ' # "Yang telah memelihara,"

adalalL mencegah dan merfaga kemaluannya dari hal-hal yang

diharamkan Allah atasnya
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Para ulama berbeda pendapat tentang maksud 'lata:in dy'll
sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah kemaluan itu sendiri,

ia menjaganya dari perbuatan keji.

sebagian ulama berpendapat batrwa maksudnya adalah, baju

kurtrngnya, ia menghalangi Jibril darinya sebelum ia tatru batrwa Jibril

merupakan utusan Altah, dan sebelum ia yakin dengan

pengetatruannya.

Mereka berkata, "Hal yang mengindikasikannya adalatr firman

Allatr, 44.14i'Lalu Kami tiupkan p /qlan (tubuh)nya', Yffi*
terletak setelatr firman-Ny a, r/tl4- i#|it'Oo" (ingattah kisah)

Maryam yang telah memelilwr a kchormot anrty a''"

Mereka berkata, "Telah dimaklgmi batrwa makna perkataan

ini: Dan yang menjaga sakunya l4-.i Ut4il6ii'Lalu Kami

tiuplran ke dolam (tubuh)nya roh dari Kaml."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adal{ yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah, ia menjaga kemaluanya dari

perbuatan keji, karena itulatr makna yang paling ztratrir.

,4.i u l4- l4(i "Lalu Kami tiupkan kc dalam

(tubuh)nya roh dari Kami." Maksudnya adalah, lalu Kami tiupkan

dalam saku bajnnya dari roh Kami. Pada beberapa tempat yang lalu,

telah kami sebutkan perselisihan pendapat di antara para ahli tal<l il
tentang makna lafazh L4+.l4i "Lalu Kami tiupkan ke dalam

(tubuh)nya," pada pembatrasan selain ini. Pendapat yang paling tapat

tentangnya tidak perlu kami ulang lagi di sini.

Firman-Nyu,Q)Stt:t<6.t31'e(6"DanKamiiadikan
'dia dan analotya tanda (kefuasaan Allah) yang besar bogi semesta

alam.,, Maksudnya adalah, Kami jadikan Maryam dan anaknya

sebagai tanda kekgasaan Kami bagi orang-orang yang hidup pada

masa mereka berdgq agar mereka berpikir dan mengambil pelajaran
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dari dua perkara t€rsebut, yang kemudian mereka akan mengetatrui

keagungan kelctrasaan IGmi jika lftmi menghendaki.

Mengapa Allah berfirman '-r1V Utidak berfirman fi',fi? Ihr

lorena makne ayat ini adalah '#3 g * 6,A;+ "Kami jadikan

keduanya sebagai tanda dan hujjafi bagi IGmi". Jadi, masing-masing

dari kedtranya merupakan bukti atas kekqasaan Allah, yang satu

mewakili yang larn, yang keduanya merupakan bukti bagi Allah.

CCC

*:3'.,"6;U:6i'6'13{3.,5:6Y
'sesnngguhnyc (dguno fclttfll ifi diralah ogcmtw l@w

*ntuat ggrorluyoaltg soh. ilfrr Alat adalahTutrrrrlmw, nako
sirbarilah AlaL" (QB. Al Anbiyaa' l2th92l

iekrvir nrurn Arlrh: ;*ilfr1L51^a#d61i'y
."ti|Ji6 (Saunggrrtnya [igant TafiiilJ tnt ddaun ag,,,,a

fomu sernua; agana yailg satu don Aha odalah Tahanmu, ,t *4
sembahlahAku)

Ivlaksud ayat di atas adalah, Atlah Ta'ala berfirrtan,

"sesnngguhnya agag1a tauhid ini adatah agama katian semtra, agama

yang satq dan Aku adalah Tuhan kalian semua, wahai manusia, maka

serrbahlah Aku dan janganlah melryembah selain-Ku."

Demikian peoafrrifan kami, s€suai penalnuilan para ahli talc\ilil

lain, dan yang berp€ndapat demikim adalah:

24880. Ali bin Daud me,lrceritakan ke,padaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan k€pada karli, ia berkata: Muawiyatt

bin Shaleh menceritakm ke@a kami dari Ali bin Abi
- fhahah, dari Ibnu Abbas, t€Nrtang firman Allah, 'A #fi



T&rtrAdl;nrtoi

'rGS 'Agona koru semua; agano yang tot"!.ia berkata"

"lvlaksudnya dalah, agarra kalian adalah satu u356

24881. Al Qasim meireritakan kepada lomi, ia bertata: Al Hgsein

menceritakan keeada l(8mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

keoadaktr dri Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang firman

ena* €,16-2'tA {€t .,.$'tL "sesutggulmya (agama

Tauhid) ini adalah dgorr- kama semuo; agona yang satul' ia

bertatq ..I\daksudnya adalalu agama kalian adalah satu.'357

Lafszh '-aywkedtra harus dibaca manshub, dan ini adalah

qira'd ahli qira'atsehrnrh negeri Islam. |le,llrnrt kami, inilah qira'at

yang paling tepafi, kar€na lafazh 'iX tAum naHrah, sedang

irfhrh Kgl adalah ru'rifah. Jika demikian, maka khabar sebelun

adanya'nakirahadSlah tidak dibututrkan, dbngan demikian, maka yang

b€oar adalah qira'at d€ngan kedudukan mqtslrub, Dan, ini adalatl

kesepakatan para ahli qira'd ef.ias qira'at tcrscbut

Telah diriwayatm dsri Abdullah bin Abu Ishaq, ia menbaca

lafad t€Nebut dengan m@fiy', yang merrpunygimaksrd P*,gul*gg
lafazlr seakan-akan ia b€rmalsud Vti Xf * Fil 9{' ol
.Sesunguhnya.ini adalah umat k;lian, umat yang satu ioi-n358

coo

,$ Ibnu Abi Hstim &lm ta&irnya $f2A6) dan An-Nuhas Mm Ma'ani Al

Qs'ot(21320).t, il-S,ry,rti a'Iln, A&Ds Al Mwt*u (5t672), dinisbdan k€eada Ib,nu Juir.

Lihat aro sebdtrrrm,ya dri Ihu Abbas.
,t ,li frr" &lrm IdaM Al Qu'n Qnrc) d8n Abu lla5ryan dalam taftirnya

Qt464).
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6;,"s413L#i5t;3*;
oDdrit nrr:elra tclah nenotottg.motortg u71gctn (agana)

nsekt ili mrtara mrr:el<f,. K"padaKarnilah nasing.masing
gol.onsmitu al&rJl<ernrlbarli." (Qs. Al Anbiyaa' lZLb 93)

^- rakrvil liman Auah: 6fiSL4LJL7#\.4AV3;;
@ fO"" mereka telah memoonj-iiton[ ur^olo dianal mereha

di antora mereka Kepada Kanilah mosing-masing golongan itu
akan bnbali)

lvlakzud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Orang-

orang telah bercerai-berai dalam agama Allah, menjadi berkelompok-
kelompok Orang-orang Yahudi menganut agama Yahudi, orang-

omng Na$ani menganut agama Nasrani, dan patung-patung dijadikan
sebagai sescmbahan.

-.$Jlah lalu menginformasikan batrwa mereka kelak akan
dikembalikan kepada-Nya unhrk dimintai pertanggungiawaban. Jadi,
barangsiapamenyimpang dari agarna-Nyq akan diancam siksaan yang

sangat pedib, dan barangsiapa taat kepada-Nya, akan memperoleh
balasan surga

Penakruilan kami atas ayat"W i5 W'fr;; "Dan mereka
telah memotong-motong urusan (agama) mereka di antara mereka,"
sesuai dengan penalorilan para ahli tal$vil lainnya" dan yang

berpe,ndapat demikian adalah:

24882. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitatrukan kepada kami. ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentans firnan Auah, Wi!f;i;ii;',Dan meretw telah
mcmotong-motong urtaon (agama) mereka di antara

-
Nb



nurek4n dia berkda, 'MaksrurnYa

bers€ngketa dalam urusan agma'Js
CCC
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adalalL mereka

,6y 446fiLt6'# fi e*Sft 4,, 5.3- ;:b

@a#sn
"Mallu fuangsigpo ymtg mmgertaLfi amal sMrlr, xtmg

b bqimm, molru- dnak aila WWh&Gm terhadup

unatorlmy o iflrr ilm xsurgfury a l<fr ni memi/rk;l<nr

mataamyoitntuta/lrlryc" (Qs. Al Anblyaa' l2llz 941

Trkwil firmrn Nleh: {3'uirft9f,$ft4, S3-dr
@ <,;*{qi €Li'f"- Mo*o tua"ssiopo * vu,rs
nungefiakan , rt shttlih, *dotg ia bqbw' ,rraha Mai ada

Bensirrgfuran terhodq uulomya ita da wuguhnya Kami

ilenalichan anolmt .ya ilu utttu&ltYQ

Maksud firman AUah di mas adalaL Allah To'ala berfirmaq

"Barang siapa di antara mereka bercerai-berai dalm agama yang telatr

disenrkan Allah ke,padanya, mengerjakan amal shalih, dan menaati

perintah dan laranganqra, ia juga mehgukuhkm ke-Esa-an Allah,

percaya akan janji dan ancaman-Nya serta tertebas dai mengadakan

lawan tandingan Allah yang barpatuhan-tuhm selain Dia"

'44'ot'L 93 -Mott fidak ada penginglrem terhadap

amalomln l'fu." I\daksudnya adalah, Allah mensyukwi amalan yang

telah diperbrut berdroartan keiadm dan keimmm kepada-Nyq maka

di atfiirat ia akan dib€ri pahala ymg telah dijmjiken kepda mereka

3e As-Srp7nthi UW l*au il Moau (sft'n|dil$e QaAa Ibnu Jair.

, a , , - d)
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yang taat, dan tidak ada sedikit pun pengingkaran terhadap hal

tersebu! serta tidak pula penghararnan atas pahala dari perbuatan

shalihnya.

6A1 5 Gyt "Dan sesungguhnya Kami menuliskan

onalonnya itu untulmya," Maksudnya adalatr, Kami pasti menuliskan

semti5 arnal shalih dan tidak akan meninggalkan sedikit pun darinya,

baik berupa hal-hal kecil maupun besar, sedikit maupun banyak.

Abu Ja'far berkata: Latazin i$Z- merupakan bentuk

mashdu dari perkataan seseorang, $rFi ff ryt $6'ittb t{ri'-y
"Aku mengingkari fulan dalam hat kenikmatannya maka fu" uaArn
pengingkarnya."

ooo

6}-j{#-riKi5$-:1fi it<'
"Sir:nguh ddak rrnmgkin atas (pmfudu\ suafii negui
yarJg telahKamibhlusdl<,cn, bahwa mrr:el<a tidak alcmt
kgrtafi &epadnl<anl,i,)" (Qs. Al Anbiyaa' l2llz 95)

rakwit firman Auah: .1 i-Jf #-tigtfr r- s,fi ig,
@ $r-Syon fidak mungkin oros [pen)duduhJ suata nrg"ii yang
tcloh Kan i binosakan, bahwa mcreha tidah akan kembali [hepado
KamiD

- ..t; Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang qira'at aya\3@

?S<. Mayoritas ahli qirdat Kufah membacanya dengan harakat

o Abu Bakar, ftmzah, dan Al Kasa'i membacanya dengan kasrahpada huruf fta'
fu suhn pada huruf ra' tarrpahluntrf alif. Sedangkan yang lain membacanya
Mgwfdhah pada keduanya dan hunrf a&/sesudah huruf ra'.
Li}r[, Taisir fi Al Qira'at SaDa (hal. 126), Al Wafi li Syoh Syatibiyah (hal. 265),
dmHujjah Al Qba'at (11470).
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kasrah pada huruf ha'. Mayoritas ahli qira'at Madinah dan Bashrah

membacanya dengan harakat fathah pada huruf ha' dan alif.

Keduanya merupakan qira'at yang masyhur, dan maknanya

pun sama. Lata^?d, $ i,:is,;u ?,dt $ ?'y'ilt {/,ry*ryu :y?d:nFul,
al hiraam danol haraam) sama seperti lafazh $ ,y'Aft Jy7.Jl LHl
'S)r 1ot hillu sama dengan al hitaat dar- al halaat). Jadi, qira'at

manapun yang dibaca, dianggap benar.

Ibnu Abbas membaca ii1 dengan penakwilan iii.
24883. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Aliyah menceritakan kepada kami dari Abu Al Ma'li, dari

. Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia membacanya * ?.ti
{; Aku lalu berkata kepada Said, *Apa itu i}?" ia

menjawab, "?'1b.$6t

24884. Mghammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada lgmi, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Aliu Al
Ma'ali, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia membacanya

fl * i>i Aku lalu berkata kepada Abu Al Ma'ali, "Apa
ifi]if?" Ia menjawab," iY.to

24885. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Ilcimah, dari Ibnu Abbas, ia

membaca ayat,i\i ) iif 6u3Gf {i ,;b ?-ri tu berkata,
*Tidak akan kembali seorang pun dari mereka, dan tidak

akan bertobat seorang pun dari me,,eka."363

35r As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw (51672), tidak dinisbatkan kecuali kepada

Ibnu Jarir. Lrhat T{sir lbnu Abi Hatin (8D467). Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (51387) dan Al Mawardi dalam A*Nuhot wa Al Uyan (31470) serta

Muqaddimah FahAl Bari (l/104).
52lbid.
n lbid.
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24886. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahtrab menceritakan kepada karni, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman
Auah, @ 6i-e1 {a-ti,K1'*55 &iS< ;,sungguh

tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami
. r:,i, binasalcan, bahwa mereka tidak alran kcmbali (kcpada

Kami)," dia berkata, "Maksudnya adalah, tidak akan dapat

kembali seorang pun dari mereka, haram hal itu atas

mereka."3fl

24887. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin
Farqad menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir Al Ja'fi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu pernah bertanya

kepada Abu Ja'far tentang raj'ah, maka_ia membacakan

rirman Allah, @ A;"5.1 {*iiKJfr L1-:3 ttii<
"Sungguh tidak mungHn atas (penduduk) suatu negeri yang
telah Kami binasakan, balm,a mereka tidak akon kembali

-'.(kepada 
Kaml.nt6s

Abu Ja'far seakan-akan menakrrilkan ayat tersebut sebagai

berikut: Haram bagi penduduk suatu negeri yang Kani matikan
mereka, kembali ke dunia. Mentrutku, pendapat yang paling tepat

adalah pendapat Ikrimah, karena Allah menginformasikan tentang

cerai-berai orang-orang dalarn agama mergka" padahal telah diutus
para rasul kepada mereka Allah kemudian menginformasikan tentang

tindakan-Nya terhadap orang-orang yang taat kepada para rasul.

Kemudian melanjutkann-ya- dengan firman-Nya, *1-:3 & it<
@ a;A-{ iX\&lfi "Sungguh tidak mungkin atas (penduduk)

suatu negeri yang telah Kami binasakan, balwa mereka tidak aknt
kcmbali (kepado Kami)." Ayat ini merupakan informasi tentang

orang-orang yang enggan memenuhi panggtlan para rasul, yang justnr

3n Al Mawardi dalam A*Mtka wa Al Uyun (3t470),
36 Tidalc lcami temukan atso inidalam literatur t<ami.
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berbuat maksiat dan mengingkarinya, dan menjadi penjelasan pula

tentang kondisi negeri lain yang kufur kepada Allah dan tidak mau

melakukan amal kebajikan.

Jadi, penilarilan ayat ini adalah, haram atas penduduk suatu

kota yang telah Kami hancurkan mereka dengan menutup hati,

pendengaran, dan penglihatan mereka, karena l(ufur terhadap ayat-

ayat Kami, untuk bertobat dan kembali kepada (keimanan) Kami dan

mengikuti perintah Kami.

Jika penakwilannya int"?t'tseperti yang dikatakan oleh Said

maka, maka lafazh I dalam firman-Ny\ "ryr 
f U'moUn shitah

(konjungsi), ak* tetapi merupakan benfirk kata peniadaan, yang

,rtiiyu,Ls,ngguhan dari Kami atas suatu kota yang Kami hancurkan

adalah, tidak akan dapat kembali dari kehrfiIran mereka' Demikian

juga jika malma firrran-Nya, t*i':?tj. Sebagian mengatakan batrwa

ia-m.rupakan shilah datam ayat ini, yang maknanya adalah, haram

bagi penduduk suatu kota yang Kami hancurkan untuk kembali' Para

mufassir yang kami sebutkan ,"[H tentang maknanya'

ecp &&Ux:#4$tc7-
@5M.

"Hingga aqabiln dibut;al<wr. (tm:*rlk) Y"'ryl ilmtMa'iui,
dsrJ nwelila hmm il,engan cepat ilari selur1,th tg'nqat y6,ng

t'ntggi." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 96)

ratrwit liman Allah: i {t'e&'CIE-$ f1&
dM-yLP (Hinssa opiiau iito*oiln [tembokJ Yaiui
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dan Matjuj, dan mereha turun dengan cePat dari seluruh tempat

yang tingg|

Allah Ta'ala berfirman: Hingga apabila dibukakan tembok

Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka adalah dua umat yang telatr ditimbun.

24888. Isham bin Rawwad bin Al Jarah menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Su$an

bin said Ats-Tsauri menceritakan kepada karni, ia berkata:

Mansur bin Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari

Rib'i bin Hirasy, ia berkata: Aku pernah mendengar

Hudzaifatr bin Al Yaman berkata: Rasulullah SAW bersabda,

'Tanda-tanda yang pertama adalah, Daiial, turunnya Isa,

api yang keluar dui tengah Adn Abyan, yang menggiring

orang-orang kc Padang Mahsyar, ia meniadi sediHt jika
jumtah orarrg-orang sediht, osap, bitutang kcmudiot Ya'iuj

dan Ma'iui." Hudzaifah lalu bertanya' 'Watrai Rasulullah,

apakatr YaJuj {an MaJui?" Beliau menjawab, "Ya'iuj dan
" 
"*Ma'juj adolah tmtot-umat, setiap umat iumlahnya empat'

ratus ribu, dan fidak seorang pun dari mereka meninggal

dunia sebelum melihot seribu mata berkedip di depannya

dari tulang punggunglrya. Mereka adalah anak Adam.

Mereka berialan kcpada kBhancuran dunia, barisan

depanrrya di Syqm dan barisan belakangnya di lrak Lalu

mereka berialan melewati sungai dunia, lalu minum air

Eufrat, Diilah, dan danmt Thabmiyah, hingga tiba di Baitul

Maqdis. Merelro berkata, 'Kami telah membunuh penduduk
r'' dunia. maka bunuhlah siapa yang ada di langif. Mereka lalu

melempar anak panah kc langit, dan kcmbalilah anak panah

merelra dengan bersimbah darah. Mereka kcmudian berkata,

'I{ami telah membunuh siapa yang ada di langit'. Sementara

itu, Isa dan orang-orang hlam berada di bukit Sinai. Allah

lalu mewalryukan kcpada Isa, 'Kumpttlkan lamba-lnmba-Ku
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yang ada di bukit Sinai dan Ailah!' Isa pun mengangkat

wajahnya ke langit, dan orang'orang Islam mengamininya'

Ailah lalu mengirim binatang kcpada merela yang namanya

Naghaf,, masuk dari hidung mereka, sehingga mereka mati,

dari uiung Syam sampai uiung lralc, hingga bau bumi

menjadi busuk karena banglcai mereka. Allah lalu

memerintahkan langit untuk menurunkan, maka turunlah

hujan seperti mulut geriba, mencuci bumi dari bangkai

mereka dan bau busuk mereka. Ketika itulah matahari terbit

dari arah Barat.'s66

24889. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Rabi, dari

Abu Aliyatr, ia berkata,'"sesungguhnya YaJuj dan MaJuj

jumlatrnya melebihi jumlah selunrtr manusia berlipatJipat

kali, dan jumlah jin melebihi jgmlatr manusia berlipat-lipat

kali. YaJuj dan MaJuj adalah dua orang; Yaluj dan

MaJuj."367

24890. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

ia berkata: Aku mendengar Watrab bin Jabir menceritakan

dari Abdullah bin Amru, ia berkata "sesunggutrnya Ya'juj

dan MaJuj pertama melewati sungai seperti Dijlah, dan orang

yang terakhir melewatinya berkata, 'Dahulu di sini pernatl

- ada aimya'. Tidaklah seseorang dari mereka mati hingga

meninggalkan seribu orang lebih keturunan. sesudah mereka

ada tiga umat, namun tidak ada yang mengetatrui jumlah

'6 Al qgrthubi dalam tafsirnya (16/13l). Lihat hadits-hadits tentang tanda-tanda

Hari Kiamat pada Mwta&ak Al Hakim (41474), Sunan At-Tirmdbi (41477),

Sunan Al Baihaqi (9D09), dan Sun*t Abi Daud (4lll4).
36? As-suyuthi dalam Ad-Dtr Al Muttsttr (5/455), dinisbatkan kepada Ibnu Abu

Hatim dalam tafsirnya" tapi tidak kami tcmukan di dalarmya.



SurohAlAnDdyaa'

mereka selain Allah: Tawil, Taris, dan Nasik atau Munsik -Syu'bah ragu-.rr68

24891. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Watrab bin Jabir Al
Khauwani, ia berkata, rr{ku pernah bertanya kepada
Abdullah bin Amr tentang Yajuj dan Majuj, apakah mereka
berasal dari bani Adam?" Ia menjawab, "YB, dan ada tiga
umat lagi setelatr mereka yang jumlatrnya tidak ada yang tahu
kecuali Allah, yaitu Taris, Tawil, dan Munsil rr36e

24892. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahal

bin Hammad Abu Attab menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Nu'man bin
Salim, ia berkata: Aku pernah mendengar Nafi bin Jubair bin
Mut'im berkata: Abdullah bin Amru berkata, "YaJuj dan
MaJuj memiliki strngai, dan mereka menghabiskannya

-6ekehendak mereka. Mereka juga menggauli wanita
sekehendak mereka, dan mereka memakan pohon sekehendak
mereka. Tidaklah seseorang dari mereka mati hingga
meninggalkan seribu orang lebih keturun6rr.rr370

24893. Muhammad bin Imaratr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Zal<aria memberitatnrkan kepada kami dari Amir,
dari Amru bin Maimun, dari AHullah bin Salam, ia berkat4

368 Al Halcim dalam At Musta&ak (4t4go),dia berkatq *shahihmenurut syarat Al
Bukhari dan Muslim, natnun keduanya tidak meriwaya&annya. Hal ini
disepakati oleh Adz-Dzahabi." As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantstr (sl46l),
dinisbatlon kepada Ibnu Jarir datr AI Hakim.

36e lbid.
370 As-suyuthi cudramAd-Dnr Al Mantsur (sl46l),dinisbatlon kepada Ibnu Jarir.
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,Tidak seorang pun dari YaJuj dan Ma'juj mati kecuali

meninggaltcan seriUu orang lebih keturunan' "371

24894. Yatrya bin Ibrahim Al Masudi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapakkg menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari

kakeknya" dari Al A'masy, dari Athiyah, ia berkata: Abu said

berkata" "YaJuj dan Ma'juj keluar, dan tidak meninggalkan

seorang pun kecuali membunuhnya, kecuali orErng-orang

yang tinggal dalam benteng. Mereka (YaJuj dan Ma'juj)

melewati danau dan meminum darinya" kemudian seseorang

yang lewat setelatrnya berkata, 'Sepertinya di sini datrulu ada

air'. Allah lalu mengirim naghaf kepada mereka, yang

menghancurkan leher mereka sehingga mereka binasa.

orang-orang yang tinggal di dalam benteng prm berkata,

'Telah binasa musuh-musuh Allah'. Mereka kemudian

mengu-tus seseorang untuk melihat, dan ia bersyarat kepada

mereka jika menemukan mereka masih hidup, he-ndaklatt

mengangkatnyq dan ternyata ia menemukan mereka telah

binasa semua. Allah kemudian menurunkan hujan dari langit

dan membuang mereka ke laut, hingga bumi menjadi suci

dari mereka. orang-orang lalu menanam pohon serta kurma,

dan burni pun mengeluarkan buah-buahannya" sebagaimana

ia mengeluarkafllya pada masa YaJuj dan MaJuj'"372

24895. Mutrammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dtri Utaidillatt

bin Abi Yazid, ia berkata, "Ibnu Abbas melihat anak-anak

sedang bermain dan saling lompat di antara mereka, lalu ia

berkata, 'Demikianlah YaJuj dan MaJuj keluar''u373

37r Nurah bin Hammad dalam Al Fitan Ql59l, 593).
,2 As-Suynthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (51667), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.
3ts lbid.

t-
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24896. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam
menceritakan kepada karni, ia .berkata: Amru bin eais
menceritakan kepada kami, ia berkata, "Kami mendengar
bahwa ada seorang raja yang ada dibalik reruntuhan
bangunan mengirimkan kuda setiap hari unhrk menjaga
rerunfuhan bangunan, karena meftrsa tidak arnan dari yaJuj
dan MaJuj iita teluar kepada mereka. Kemudian mereka
mendengar kegaduhan dan suara yang dahsyat.u374

24897, Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, batrwa Abdullah bin Amru
berkata, "Tidaklah seseorang dari YaJuj dan MaJuj mati
hingga melahirkan seribu orang dari tulang punggungnya.
Sesungguhnya di belakang mereka ada tiga umat, dan tidak
ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka kecuali
Allah, yaitu Munsik, Tawil, dan Taris."375

24898.',Jrduhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Amru Al Bikali, ia berkata,
"Sesunggtihnya Allah membagi malaikat, manusia, dan jin
menjadi sepuluh bagian. Adapnn malaikat, sembilan dari
mereka adalah Karubiyt4 para malaikat yang memikul Arsy
dan bertasbih siang malam, tidak pernah berhenti. Malaikat
yang tersisa adalah para utusan Allah yang bertugas
menyampaikan wahyu dan risalatr-Nya. Kemudian Allah
membagi manusia dan jin menjadi sepuluh bagran, sembilan
dari mereka adalatr jin, tidaklah seorang manusia melatrirkan
seorang anak kecuali jin melahirkan sembilan anak jin.
Kemudian Allah membagi manusia menjadi sepuluh bagran,

37' Tidak kami temukan atso inidalam literatn kami.
3'5 Nu'aim bin Hammad dalam Al Fitan elSW).
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sembilan dari mereka adalah Ya'juj dan MaJuj, dan seluruh

248gg. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalu dari Ibnu -Juraij, dari \Ayjatri{,, tt-t9"F -f'Yy
ett"t, 5M-sL :9 i et'd;{$'dLV'--J'S tiy,1fi'

@ "F/irggo fipabila dibutaikan(tembok) Ya'iui dan Malui,

dan mereka turun dengan cepat dori seluruh tempat yang

tinggi," dia berkata, 'Maksudnya adalatr dua umat yang ada

di balik rerwrtutran bangrrnan Dztrlqarnain"'

24gOO. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsagr menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dad banyak orarrg, dari Humaid bin Hilal, dari

Abu Dha'if, ia berkata: Ka'ab berkata, "Kelak ketika YaJuj

dan MaJuj keluar, mereka menggali lubang, hingga orang-

orang yang ada mendengar srnra ketokan' Jika^malam

mereka berkata Kita datang besok, lalu kita keluar'. Lalu

Allatr mengembalikannya seperti semula. Lalu besoknya

merqka datang dan menggali hingga orang-orang yang ada

mendengar suara ketokan kapak mereka. Jika malam, mereka

berkatq TGta datang besok, lalu kita keluar'. Mereka lalu

datang, namun mendapatinya telah kembali seperti semula.

Mereka lalu menggali lagi, hingga orang-orang yang ada

mendengar suara ketokan kapak mereka. Jika malam telatr

tiba, Allah membua mulut salatr seorang di antara mereka

berkata 'Kita datang besok, lalu kita keluar, insya Allah'.

Keesokan harinya mereka datang dan mendapatinya

sebagaimana mereka tinggalkan, maka mereka menggali,

kemudian keluar. Rombongan pertama lewat di sebuah

danan, lalu minurr dari airnya, kernudian rombongan kedua

3?6 Abdurrazzaq dalam tafsfunya Qnt)-
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lewat dan memakan tanah liatnya, kemudian rombongan

ketiga lewat dan berkata, 'sepertinya dahulu di sini ada

airnya'. Orang-orang laxi dari merek4 maka tidak ada

sesuafupun yang menguatkan mereka, mereka melempar

dengan panah mereka ke langit, lalu panatr tersebut.kembali

dengan bersimbah darah, lalu mereka berkata, 'Kita telah

mengalatrkan penduduk bumi dan langit'. Isa bin Maryam

lalu mendoakan atas merek4 seraya berkata, 'Ya Allah, kami

tidak memiliki kekuatan menghadapi mereka, maka

lindungilah kami dari mereka sekehendak-Mu!' Allah lalu

mengirimkan cacing kepada mereka, namanya naghaf, lalu

memakan leher mereka, dan Allatr mengirimkan burung atas

mereka dan mencengkeram mereka dengan kukunya lalu

membuang mereka ke laut. Allah juga mengirimkan mata

kepada mereka, yang lebih dikenal dengan sebutan Al Hayat,

untuk menyucikan bumi dari bau busuk mereka, hingga

-..sebuatr delima ctrkup di makan oleh as-saloru dengan

kenyang."

Ia lalu ditanya" "Apakah yang dimaksud dengan as-safuru

wahai Ka'ab?" Ka'ab menjawab, "Yaitu sebuah keluarga.

Ketika orang-orang dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang

suara teriakan kepada mereka batrwa dzu suwaiqatain telah

menyerang Ka'bah karena ingin mengrrasainya, maka Isa

mengirimkan bala tentara yang berjumlatt tujuh ratus orang

atau antara tujuh ratus sampai delapan ratus orang, hingga

ketika sampai di tengah jdan, Allatr mengirimkan angin

Yaman yang wangi, lalu Allah mencabut nyawa selurutr

orang mtrkmin, dan yang tersisa hanyalatr orang-orang bodoh,

mereka saling bersetubuh seperti binatang, maka

perumpamaan kiamat adalah seorang laki-laki yang

mengelilingi lnrdanya, ia menungguya kapan melahirkan.
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Jadi, barangsiapa merasa terbebani setelah mendengar

perkataanku yang sedikit ini atau atas perkataanku ini, maka

dialah orang roggu" melalorkan kare,na merasa terbebani.'377

24g}l. Al Abbas bin Al Walid Al Bairuti menceritakan kepada kami,

ia berkata: Bapaldnr memberitatrukan kepadalq ia berkata:

Akq pernah mendengar Ibnu Jabir berkata: Mghammad bin

Jabir Ath-Thai Al Humsi menceritakan kepadaku,

Abdurrat[nan bin Jubair bin Nufair Al Hadhrami

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadalq batrwa ia mendengar An-Nawwas bin Sam'an Al
Kilabi berkata: Rasulullatr sAw menyebutkan tentang Dajjal

dan keadaannya, dan Isa bin Maryarn akan membunutrnya.

Beliau bersaMa, 'Ketika ia dolam kcadaan demiwan, Allah

mewalryukan kcpadatya, 'Wahai Isa, sesunggulmya Aht

telah mengetuarkan homba-hanba'Ku yang tidak seorong

W, llr;arsa memeranginya, maka htmptlkanlah hanba'

lamba-Ku di Tlrursino'. Allah lalu mengutus Ya'jai dan

Ma'juj, dan mereka fitun dengan cepat dmi seluruh tentPat

yang tinggr. Salah seorang di antara merelca lalu melavati

danmt Thabariyah dan mereka minum airrqn, kcmudian

turunlah yang terakhir dori mereka, kcmudian berkata,

'Sungguh, di sini dahulu ada airnya'-

Nabi Isa dan teman-temanrrya mengepung mereka, hingga

kepala banteng pada wofuu itu lebih baik bagi seseorang di

antara mereka daripada serahts dinar milik salah seorang di

antoa kalian. Nabi Isa don teman'terrutrryo lalu berdoa

kepqfu Allah, maka Allah mengirimkan noghaf k"poda

mereka di leher mereka, lalu mereka semua mati seketika-

Nabi Isa don teman-temawrya lalu tTtrun, don tidak

menermilcan sotu temryt Pun kcauli telah diperuhi oleh

37 As"SrD,utlri &la,rl A&Dtr Al Mottsto (51677), dinisbatkan kepada Ibnu Jarh.
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banglcai, darah, dan bau busuk mereka. Nabi Isa dan teman-

.temannya pun berdoa kepada Allah, maka Allah
mengirimlcan burung seperti punuk unta, yang membawa

. mereka dan membuang merelw kemanapun Allah kchendad.

TidaHah Allah mengirimlwn hujan hingga membanjiri setiap

rumah lalu mencuci bumi hingga meninggalknnnya seperti:: 
ro*or."378

,Para ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat, SL ifr
6M-,gL "Don mereka turun dengan cepat dari siluruh teipat

yang tinggi." Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr

manusia, mereka keluar dari setiap tempat yang mereka dikubur di
dalam bumi. Sestrngguhnya yang dimaksud dengannya adalah

pengumpulan manusia ke Padang Matrsyar pada Hari Kiamat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24902. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:
-',.Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari
Ibnu Abi N_ujih,.dari Mujahid, tentang firman Allah, i fr
6M- VL tL "Dan mereka turun dengan cepat hari
seluruh tempat yang tinggi," dia berkata" "seluruh manusia

dari setiap tempat datang pada Hari Kiamat, dan itulatr yang

dimaksud gL. ""
24gO!,. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Huseini 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

3il Mnslim- dalam shahih-nya, dengan hadits yang lebih panjang dari ini, bab: Fitratr
dan Rahasia Hari Kiamat (l l0). S€rta At-Tirimidzi dala'n bab: Fihah Q240).

3D Mu.lahid dalamt ta&ir4ya (l/415).
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keoadakrrdarilbnuJuraij,dariMuja}rid,tentangfirman
ariatr" d$-yL :p & fi "Dan yyela tttun dengan

cepat a*i iri"kh timpat yaig tinggi," ia berkata: Ibnu J,raij

mengatakan bahwa Mujahid berkat& "Berlnrmpulnya

manusiadarisetiaptempatyangmanamereka^datarrgpada
Hari Kiamat, dan ittrtah yang dimaksud yf- 

"3w
Ulama lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah YaJuj

dan MaJuj. Lafazh n.{ *.-pakan kiasan bagi nama-nama mereka.

Mereka yang berpendlpat demikian menyebutkan riwayat berilut ini:

24gM. Muhanmad bin Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada karni, ia berlcata: Sufran

menceritakan kepada kami dari salamatr bin Kuhail, ia

berkata: Abu 7a' tamenceritalcan kepada l(ami dari Abdullah,

ia bcrkata, *YaJuj dan Ma,juj kelrrar lalu membuat

kesenarigan dan kenrsakan di buni'"

Abdullah lalu mernbaca firman Allah, .$ t+"ri {t
<rj;-,,Dan mereka nrw dengan cepat dari sehnth tempat

yangtinggi.uAbdullahlaluberkata'*Allahlalumengutus
binatang kepada mereka seperti naghaf, yang masuk ke

telinga dan hidrmg mereka hingga mereka semua mati, dan

bumiprmmenjadibusukolehbangkaimereka"sehingga
Allahmenurunkanhujanuntukmenyucikanbumi
darinya'3tl

Pendapat yang benar menurut kami adalatl yang mengatakan

batrwa rnakzudnya adalah YaJuj dan MaJuj' Lafazh ,$ menrpakan

kiasan dari nam&nama mereka, sebagaimana dinyatakan dalam

riwayat-riwaYat berikut ini ;

n lbtd.

"t f,.Srrynthi 4o1o,m AiDto At Mot &o (5t677), dinirbdon kcpada lhtr Jrb.

-
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24905. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Ashim bin Umar, dari Qatadah Al Anshari Adh-Dhafari, dari

Matrmud bin Labid (saudara bani Abdul Asyhal), dari Abu

Said A1 Khudri, ia berkata: Aku pernah mendengar
, Rasulutlatr SAW bersabda, "Dibukalah Ya'jui dan Ma'iui,

, merelca keluar lcepada manusia, sebagaimana firman Allah,

5M-":i gL i P 'Dan mereka turun dengan cepat

dari seluruh tempat yang tinggi'. Hingga mereka menutupi

bumi. "382

24906. Ahmad bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Awam bin Hausyab memberitahukan kepada kami dari

Jabalatr bin Sultaim, dari Mu'tsir (anak NazahAl Abdi), dari

AMullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah bersabda tentang

Isa bin Maryam, "Isa berluta, 'Tuhanht telah

- memberitahuht bahwa Dajjal telah keluar, dan Dia al@n'* 
*"nuruntranht kcpadanya. Bersdmaht dua pedang yang

tajam, dan jika ia melilntht, Allah alcan membinasakannya'.

Timah merelra meleleh, hingga pohon dan batu berbicara,
'Wahai orang muslirn, ini orang kafir, bunuhlah ia'. Lalu

Allah membinasalcan merelca, dan orang-orang kcmbali kc

negerinya masing-masing, kemudian mereka disarnbut oleh

Ya'juj dan Ma'juj yang turun dengan cepat dari seluruh

tempat yang ,tinggi. Mereka (Ya'juj dan Ma'iu) tidak
-. mendatangi sesuatu kecuali merusabtya, dan tidak melewati

;ii;' air lrccuali meminumnya. "383

3t2 Ahmad dalam musnadnya (3t77), Abu Ya'la AI Mushili dalam musnadnya

QlsM), dan Ibnu H4iar dalam Fath Al Bui (3/l l0).
3E3 Asy-syasyi dalam musnadnya QD72) dan Ibnu katsir dalam tafsirnya (3117).
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24907. Ubaid bin Ismail Al Habbari menceritakan kepadaku, ia
berkata: Al Muhaxibi menceritakan kepada kami dari Asbaqh
btr- 7aid, dari Al Awwam bin Hausyab, daxi Jabalah bin
Suhaim, dari Mu'tsir (anak Afazah Al Abdi), dari Abdullah
bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW, dengaq redaksi yang

serupa dengannya.38a

Finnan-Nya, .fCgL 6i"Dari seluruh tempat yang tinggi."
Maksudnya'adalalU dari setiap tempat yang tinggi.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para
atrli talcr ril lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

24908. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepada karni dari Ali, daxi Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL 6jri;fL b dp "Dqn mereka nrun
dengot cepat dari seluruh tempat yang tinggi," dia berkata,

'Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi."385

24g}g. Ibnu AMul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang fiman Allah, 5JS- gC iL u fi ,,oa,

mereka firun dengan cepat dari seluruh tempat yaig tinggi,"
dia berkata, "Maksudnya adalatr, mereka datang dari setiap
tempat yang tinggi."386

24910. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Teutang firman Allah, <rA;_,fC iL ci fi ,oon

'u lbid.
l] mu eUi Hdim dalsm tafsirnya (s/246Q.
3r Abdurrazzaq &h tafsimya Qf2T"
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mereka turun dengan cepot dari seluruh tempat yang tinggi'"

dia berkata *Al Jadabadalatr sesuatu yang tinggi'"38?

Seorang penyair berkata:

'*'):-F qt+Jt ,P

,.'ii Mengalir di atas tempat yang tinggi'

24gll. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, 5J+- ?'{ gL i it "o'1.

merela turun dengan cepat dari ieluruh tempat yang tinggi,"

dia berkata, "Maksudnya adalah, permulaan Hari Kiamat."38e

Firman-Ny a, $J-ri-maksudnya adalatr, mereka keluar dengan

berjalan kaki, seperti lalannya seekor serigala yang cepat disertai

dengan goyangan kePalanYa.

@oo

W 6j( tA W 4('$ 3r:r, 3-i5 3. 1{s

A)fi (L iS.rK i;'#o(Li W-
"Ddn t/3lfrh delr,ttldh l<citatongart iortii y ang benar (Ha'i

Bubangkit)rmal<atibo.tr.boterbelglaldahmotaorctng'ar(mg
yang-k,Ifir,(Muelabqkata),'y'rihtlrmi,celakalahlsnri'-r"*rr86;tmy 

o kJtmi adalah dalfirJ l<elalaiarr t entmtg ini,

' ' bfrlrant-t<frnri adatah orcmg.utfrig yolrJg zhalhn"u
(Qs. Al AnbiYaa' IZtl:971

3s? Srluti dalan Ad-Dur Al Mantsur (5til3), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir
," Ini'bqgi; uurir r.ao dari bait Al Akhthat. Lih* dalam diwaonya (hal. l5E)'
," ;-i"5.rthi aar^ ea-O* Al Manrsar (51573),dinisbatkan kepada Ibnu.larir.
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)AW.C$9W)-ry-$s.i'r|
@ <b!1, (LSfri irwq(Litlt';-luft!wfl"#"$r (Dan

tJton **o*n hedatangan ianii yang benar [Hari BerbangkitJ,

,rr*a tiba-tiba terbelalaHth ntata orang-orang yang katir. [Mereka

berhataJ, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah

dalam helalaian tentang ini, bahkan kami adalqh ofang4)rang yang

zhaliru")

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman: Setelah

YaJuj dan MaJuj dibukakan dinding, a:rt u;,3.ib=6 "Dan telah

dekatlah kcdatanganianii yang benar (Hari BerbangHr,), " yaitu Hari

Berbangkit; janji Allah bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur

merekauntuk diberikan balasan atas perbuatan mereka'

Demikian penalnrilan kami, seperti penakwilan para atrli

takrilil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

24912. Ibnu Hgmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Arru bin

Qais menceritakan kepada kami, ia berkata: Hudzaifatt

menceritakan kepada kami, ia berkata" "Jika ada seorang laki-

laki menyiapkan anak kuda setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar,

maka ia tidak akan sempat menunggangmya hingga kiamat

datang."3s

24913. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitahukan kepade kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firnan Alla6: '6!\ !;St:;ir1 "Dan telah depatlah

kcdatangan janji yang benar (Hari BerbanSkit),,, dia berkata,
*Hari Kiamat telah dekat kepada mereka'"3et

lr As.snynthi dalam Ad-Du Al Mqntsrr (51675) dan Al Baghawi dalam tafsirnya

QN6D.
3er.Dalam leinbar sebelumnya
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Huruf wou pada lafazh $.if1 adalah huruf wau ya',g lemah,

yang maknanya adalah, hingga setelah YaJuj dan MaJuj dibukakan

dinding, dekatlah kedatangan janji yang benar, seperti firman

Allah,-@ bip- o136i'ii @ g;1 ,Ni6-lT1Ji'Tattrala treduanya

telah berserah diri dan tbrinim membaringkan analmya atas

pelipis(nya), (nyatalah kcsabaran keduanya), dan Kami panggillah

dia." Mak'rranya adalatr ot3-'rti tanpa hunrf waz'

Firman AllalL W'u;5 3{A'^1rf' C$$"'Matra tiba-

tiba terbelalaHah mata orang-ordng yang kafir'" Lafa^ 1, dalam

ayat ini memiliki duamakna:

pertama, kiasan dari lata2o ,f6 dan menjadi penjelas

baginya.

Kedua,menjadi sandaran, seperti firman Allah, JS { qg

frS'fi.
Firman-Nya, t!i, & -# a€'- i W- " A duhai, c el akal ah

kantir* sestmggufutya kami adatah datam kclalaian tentang ini'"

Maksudnya adalab Allah Ta'ala berfirman, ulalu tiba-tiba

terbelalaklalr mata orang-orang kafir ketika janji rKuli^tel*dag:E
dengan datrsyatnya Hari Kiamat. Mereka berkata, lb ri tir}-
,Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami" sebelum ini saat di

dunia lii i;-& g'Adalah dalam kclalaian tentang ini'. Yang kami

lihat dan saksikan dengan mata kepala kami, dan tetah turun kepada

kami bala'yang sangat besar."

Dalam ayat tersebut ada kata yang tidak disebutkan tapi dapat

Firman-Ny4 4$" (L $ "Bohko, kami adalah orang'

orangyang zlulim." Ini merupakan bentqk inforrrasi perkataan orang-

orang kafir padawak6 itq "SrmggUh,l<arli tidak mempersiapkan diri

mengl@api hari ini yang dapat menyelamatkan karni dari



kedahsyatannya. Bahkan kami adalah orang-oralg

dengan kemaksiatan kami kepada Tuhan kami dan

kepada iblis serta bala tentaranya"'

ccc

?iafslrAfl.Tlnfui

yang zhatim

ketaatan kami

5';i; G ;fr -"i u 6:!-iJtv;HL
@6i$

"sesrngguhny alrannu don apo ytrrglffiw sen$ah selain-Ail"h 
d"fih wqan tatwwrn,,<mtu Pasti tt1Es,1k'l<3

Mannto.' (Qs. Al AnbiYaa' [21J: 98)

Tekwil fi,man Atlah: 4.1: inl -si' u6:35Vt'HL
@4irr1q3;3fiiL gesugstrtnya hanu dan apayang hamu

,"-r** ielain Allah, adabh urnpan Jahonam, hama posfi mtsuh ke

dalarutya)

Maksud ayat di atas adalab Allah Ta,ala berfirman:

sestrngguhnya kalian, wahai orang-orang yang kafir kepada Allatr dan.

*"nyrrrrbuh selain Allatr; patung, berhala" dan ttrhan-tutran apa saja.

Seperti disebutkan dalam riwayat berilcut ini:

24914. Al Husein menceritakan kepadaku" ia berkata: Aku

mendengar Abu Muadz berkata: ubaid bin sulaiman

memberitahukankepadalGmi,iaberkata:Alrumendengar
Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah, V) fiy
ifr *i, u 6-i5 "sesungguhnya kamu dan apa yang

kamu sembah selain Allah" dia berkata, "Maksudnya adalatt

L-
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' 
tuhan-tuhan dan orang-orang yang menyembahnya. #'
3; 'Adalah umpan Jahantam'."3e

Firman-Ny u,'3L r* "Adalgh umPan Jalanam." Sebagian

ulama berpendapat batrwa maksudnya adalah, bahan bakar Neraka

Jahanam dan pohonnya. Mereka yang berpendapat demikian

me,nyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24915. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ;3iL #'-
"Adalah umpan Jahanam," ia berkata, "Maksudnya adalatr

pohon Jahanam."393

24916. Mtrhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadahr" ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman''* 
eiatr, 3L #- "Adalah umPan Jahanam," ia berkata,

"Maksudnya adalatr kayr bakarnya. u3s

Sebagian mufassir berpendapat batrwa maksudnya adalah kayu

bal@r Jatranam. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

24917. Muhammad bin Amru menceritakan kepadalnr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€rni, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: S/arqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

32 As"Suyuthi dalsJrn ad-Dar Al Mantsur (5/6t0), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir
3ts As.Suyuthi d^lam Ad-Dur Al Mottsur (5/680), dinisbatlon kcpada Ibnu Jarir dan

Ibnu Abi Hatim, tapi tidak trami temukan pada lbnu Abi Hatim.
3r As"suyuthi dF,lamA&htr Al Mantsw (5/6t0), dinisbatkau kaada Ibnu Jarir.

I

I
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Ibnu Abu Najilu dari Mujahid' tentang -ry^ 
Allah' ');-.*rL 

"Adaiah umpan Jahanam," ia berlata, "Maksudnya

adalatr kaYunYa''3es

24918. Al Qasim menceritakan kepada !<arrri' ia ba-fta: Al Husein

menoeritakankepadakami,iaberlcata:I{aijajmenceritakan
kepadakudarilbnuJtraij,dariMujahi4denganredaksiyang
semisalnya,namuniamenarnbabkan:Padasebagsanqirb'at
disebutkan"ne; 

"& 
yutrt qira'ar Aisyah'3s

24g1g. Mutrammad bin Abdul A,la menceritakan kepada kami, ia

berkata:MutrammadbinTsarrrmenceritakankeryft<a1i
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah' 

"3iL43uAdalah u^po, Jilwtam," dia berkata' "tvtafyanva adalah'

kayu bakar i.U*"- mereka dilemparkanke dalanrny^1$el

24920. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami' ia berkata:

Abdurrah;an menceritakan kepada kami, ia berkata: suffan

menceritakankepadakamidarilbnuAlHarr,darilqimat',
tentang firrran /jllah,"li# "adotah uilrPan Jaharlatn,"

dia bertata, 'Maksudnya adalah kayu Jahmam'"

Ulanralainnyaberpendapatbahwamaksudnyaadalah,mereki

dilemparkan ke dalam Jahanam. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwaYat berikut ini:

24g2l.AlHuseinmenceritakankepadatruiaberkata:Alu
mendengarAbuMuadzberkata:I'']baidbinSulaiman
memberitatrukarrkepadakami,iaberte:Akumendengar
Adh-Dhahhak berkata tentang firmm Allah' ';iL #
,AdalahumpanJaltanatt,,,diabertda'..Ses'unggulrnya

ilHt*lffi ffi ti,l'*,11?j!2:,rdrsbAb,,HavvaQ^*s,
'' i;Sr* Ats-Tsagri dalam tafsirnya (11205)'
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JabanamdinyalakarrdenganmerekaMerekadilemparkanke
dalauurya.'3e8

Paraatrliqira.atberbedapendapatdalamqira,atayatini.
lvlayoritas ahli qira'at di selprutr negeri Islam membacanya dengan

h;6 sM, 4-"1;.Demikian 1oga qira'at kami; karena ini memang

tetah n€qiadi'kesepakatan. Diriwayatkan dari Ali dan Aisyah, bahwa

kednanya membacanya dengan huruf t'a', lilh;b' Diriwayatkan

dari Ib,nu Abbas, batrwa ia membacanya dengar, fuxuf, dhad, t 121't*

24yn. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada karf, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepads kami, ia berkata: Ibratrim bin

U.rt*r."a menceritakan kepada kami dari Utsman bin

AbdullabdariltrinabdarilbnuAbbas,iamembacanya
demikian.0

Ibnu Abbas seat(an-al(an -iil(a 
ia me,mbacanya dernikiar

bermaksrd baltwa merekalah yang memhrat Neraka Jahanam

menysla, dan dengan mereka api me,njadi berkobar di dalamnya Itu

k *H setiap yang memb,at api menyala dan berkobar, orang Arab

menyebntnY"tt'#.

Qira,aty.angbenaradatahs€esrtiyangkamikatakatuyang
,rf"rO f"f.rU Vlai,-mempnrt orang Arab adalah melempar, Ini bems4l

dari perkataan merekq S*!t '$ yang 
-artinya, 

al.o melempar

s€ssorang, sep€rti firman 61fa6 W# 6:$Ty"sesungguhya Kami

teloh menglwmbuskon ko*da ne'*i ang'n yang membmto bau'

Mu (yorg menimpa mereka)''" Jadi, "yang lebih utama dalam

p*"t"ritaj ayat ini adalah pertaaan, *Mereka dile,mprkan ke dala'm

Ncraka Jah6am." Telah discburtkm bahwa 1b dalam bahasa orang

y.mf,i b€rarti qjt 'kayu bakd'.

il ersnyrrni dalffi Ad-Du At Motsto (y677), ginisqTEl krpada Ibnu Jarir dan

lUuAUi Hdim, tryitidaklomitcmukanpada lbnu Abi Hatim'

- Abq ilr)"60"i"d attoy" (7t4r,9rdmTd/b Al Osttubi (l lA43)'
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Jika demikiaru maka itu juga merupakan penalnn'ilan yang

benar.Adaprrnyangkamikatakan,balrwamaksudnyaadalah
pelemparan, merupakan bahasa penduduk Najed'

Firman-Nyq 6i, qi ;!fr "I(amu pasti masuk kc

dalamnya.,, Maksudnya adalah, kalian semua, wahai manusia, berada

di atasny4 atau akan menuju kepadanya'

adalah ojlTtS "memasuki". Telatr

pada bagian lalu, maka tidak Perlu
Lafazh <i$masudnYa

kami jelaskan makna latazh ifilit
kami jelaskan lagi di sini.aor

oao

i,riyL WWII;;|'4!, r{3{ <,$
" Andaikau bqhala.bqhfu iat Tuhmr, tznt ilah mf,Iiel<a

dnak mf,sr* nsalca- Dan sanwanya alcan l<el<al di

dalarrmya" (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:991 h:-

Talrwilf irmanAtlah:ti.'3Ut'Cr;;e''4t;'{3{6$
@ 5riy6 (Andaihata berhaliberhala itu Tuhan, tentulah nereha

tiok ^^uk 
neraho Dan semuanya akan hekol di dalamnya)

Alhh Ta'ala berfirman kepada orang-orang musyrik' yyg
disebutkan sifat-sifatnya dalam.firman-Nya, gi * fri 4 #-V
@) ';t;.;S- ii',F Jy *:# "Tidak datang kcpada mereka suatu

6"r lt girtoi pun yang baru (diturunkan) dari Tuhan merepa,

melainlrnn mereka mendengarnya, sedang nureka bermain'main"

Mereka adatah orang-orang musyrik Qprarsy. "Kalian, wahai orang-

orang yang musynk dan sesembahan kalian selain Allah, akan masuk

sr Lihat penafsiran surah yuusuf dyat 19 serta Srnah Mryam ayat 7l dan 86.
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ke Neraka Jatranam; dan jika apa yang kalian sembah itu adalatt

Tuhan."

W;C "Tentulah merela tidak masuk neraka." Maksudnya

adalatr, akan dapat menahan orang yang akan memasukinya, akan

tetapi tatkala ia tidak dapat menolong dirinya sendiri dari hal-hal yang

berbahaya dan bermanfaat, maka sangat tidak mungkin mereka dapat

menolong orang lain.

Jika demikian maka jelaslah bahwa ia bukan Tuhan Yang

Matra Esq yang berhak disembatr, karena Tutran yang berhak

disembatr pasti Kuasa melakukan apa saja sesuai kehendak-Nya dan

tidak ada yang dapat mengalahkan-Nya. Namun siapa yang masih bisa

dipaksa" maka tidak layak bagnya untuk menjadi tuhan!

Firman-Nya, 'at1r'L*.Lq "Dan semuanya akan kBkat di

dalamnya" Ivlaksudnya adalalu tuhan-tuhan dan orang-orang yang

menyembalrnya akan kekal 4i dalam neraka gnttrk selamanya.

M.k -y" adahh, i)i!.l? *t'& "Kalian semua kekal di dalamnya."

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya yang menyebutkan riwayat berikut ini:

24923. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allatr, $14-6i;;e'-4!. ;'{Y 6$
@ -o$tg- "Andaikad-berhala-berlnla itu Tulnn tentulah

merelu tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di

dolamnya," dia berkata "Maksudnya adalah,'tuhan-ttrhan

yang disembah oleh suafir kaum: Yang menyembatr dan yang

dsmbalr."ao'

oce

m Ibuu'Al Jazi dalam Zad Al Masir (5R91).
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ri1t5O,ifi:ly@G#-{ti4'{'3-$4+-|fr
'a33i$,1436jj\t3;

"Mercl<,a mefintih di datorn o,pi ddfl rnuela di dalamrrya

tidakbisa mendefrgtr, bahwasonya ar(mg'ar(mg yo,rrg alah

ada unhtk m(,?relg,_l<etdtapan ycttgbaik dariKami, mqela
' ittt diiu.hl<m ilmri nrr:al<n"'

(Qt. Al AnbiYaa' l2llz 100'101)

rarrwir fir4an Allah: it@, Ai4.1t$'i'3-#r+#
@ 6rC #6#i{#Jir3rtr.:i? 6-it\ Taereka merintih di

ditam api dan mereka di dtlamnya tidak bisa tnendengar,

bahwasanya arang4rang yang telah ada untuk meteka hetetapan

yang baik dari Kami, neteka itu diiauhfun dari neraha)

Maksud firman Allah Ta,ala, fi1uaax orang-orang musyrik
't-

dan tuhan-tuhan.

Huruf ha' dan mim padalafgzh ,,11 *"*pakan bagian dari

14 pada firman-N y u, 6ii;L W34. Maksudnya adalatr, setiap

dari mereka berada di dalam Neraka Jatranam dalam keadaan

merintih, €,#- { lG i{s "Oo, mereka di dalamnya tidak bisa

mendengar."

Ibnu Mas'ud menakwilkan firman Allah berikut, { l4 fr
€#- "Dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar"'

sebagaimana riwaYat berilut ini:

24924. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalnr dari Al Mas'udi, dali Yunus bin 
_ 
Khabab, ia-

berkata: Ibnu Mas'ud membaca ayat, S A'fr39'4&
@ <rfi:r- "Mereka merintih di dalam api dan mereka di
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dalamnya tidak bisa mertdengar." Dia berkata, "Jika orang

yang kekal di neraka dilempar ke dalam neraka, maka mereka

dimasukkan ke dalam peti dari api, kemudian peti tersebut

dimasukkan ke dalam peti lain, kemudian peti tersebut

dimasukkan ke dalam peti lain yang terdapat paku dari api.

Jadi, tidaklah seorang pun dari mereka dapat melihat batrwa

di neraka ada seseorang yang disiksa selain dirinya." pia lalu

membaca firman Allah, @ a#-{ ti1'it$\Qfr
"Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya

tidok bis a mendengar."N3

Para mufassil berbeda pendapat tentang maksud ayat, O.fiit
@ irr: # 6$i {#|gt 4; 1'{ "Battwasanva orans-orans

yang telah ada untuk merelu kctetapan yang baik dari Kami, mereka

itu dijauhkan dari neraka." Sebagian berpendapat batrwa maksudnya

adalab setiap maktrluk yang telatr ditetapkan bahagia oleh Allah dan

dijauttkan dari api neraka. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

24925- Muhammad bin Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mfiarrmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dad Abu Basyr, dari

Yusuf bin Saad 
-bukan 

Ibnu Natrik- dari Mutranrmad bin
' Hatib, ia berkata: Aku pernatr mpndengar Ali berkhutbah l-alu

membaca ^i "r,- {sl frl,lej irii'r rA 4 e O-Sit
@ 'arA, asanya or(mg-orang yang telah'ada unuk merelw

ketetapan yang baik dari l{ami, mereka itu diiauhkan dari

neraka," dia berkata, "[Jtsman RA termasuk dari mereka.'/o

Ulama tainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah, orang

yang disembah selain Allah, sedangkan iataatkepada Allah dan benci

dirinya disembah. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

e lth-Thabrani dalam lt Kabir (9D24, no. 9087) dao Al Haitsami dr.lan Maima'
,12-7awa'id(7169).o UuSehid dalam tafsirnya (ll4l7).

-.
ff
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24926. Mghammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakrr ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkara: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya $ari
Ibnu AbuNajih, dari $ujahid, tentang firman Allatl, O-.llitL

@ a::l ,# ,[ii {ert cr 4 ;'r': "Batwasanva

orang-or@rg yang telah ada untuk meteka ketetapan yang

baik dui Kami, mereka itu diiauhkan dari neraka," dia

berkata, 'Maksudnya adalah lsa" Uzair, dan malaikat."aos

24927. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnyae

24928. Ibnu Hgmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husqin, dari

Yazi| dad Ikrimah dan Al Hasan Al Basri, keduanya

berkata: Allah berfirman dalam surah Al Anbiyaa', ;LatytW'f&';#r:iffiruaf;,rftr
@ <rFS-{ lG'fi "sesungpthnya lcamu dan apa vang
kamu senbah selain Allah, adalah umPan Jahanam, komu

pasti ,nosuk ke dalamnya. Andaikata berhala-berhala itu

futm, tentulah mereka tidak masuk nerala. Dan semuanya

akmr kckol di dolarurya. Mereka merintih di dalam api dan

mereka di dolamnya tidgk bisa mendengar.* Allah -lalu
mengecualikan, (X 4i ,{;Hfr C, 4 .:'.;- 6-$'i,t
@ irC "Bahwosanya orang-orangyang telah ada untuk

* Ibid.* Ibnu Abi Syaibah dalam Mulwmof (6/363) dan Ahmad dalam pembahasan

tentang keutamaan pada sahabat (911474).



SurahAlAnbd,aa'

fnereka kctetapanyang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan

dari nerala." Dia berkat4 "Malaikat telatr disembah selain

Allah, juga Uzair dan Isa.'/o' 
,

24g2g. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'qts, dart Ja'.!9y,

dari Said, tentang !q* Allah, {r:A:rtq$':'{ 6-$:i'l
@ 6rG $ ,f#i "Bahwasanya orang-orang yang telah

ada untuk merefta ketetapan yang baik dari Kami, merefta itu

dijauhkan dari neral<a," dia berkata, "Maksudnya adalah

Isa."4o8

24930. Ismail bin Yusuf menceritakan kepadalar, ia berkata: Ali bin

Mushir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abi

Khalid menceritakan kepada lgmi dari Abu shaleh, terrw,g

nrman N;i: iA$ 64i {#11e, 4 ;1;: ol'it
@ "notnuasanya orang-orang yang telah ada unUk merepa

kctetapan yang baik dari Kami, mereka iru diiauhkan dari
'^* nerafu," dia berkata, "Maksudnya adalatr Isa dan ibunya,

U:zrir dan malaikat.ua@

24931. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Aku

mendengar bahwa suatu ketika Rasulullatr sAw duduk

bersama Al Walid bin Mughirah di masjid, lalu datang An-

Nadhar bin Al Harits duduk bersama mereka, dan dalam

majelis tersebut ada sejumlatr orang Quraisy. Rasulullatr

sAw lalu bersabda, natrrun kemudian An-Nadhar bin Al

Harits membantatr, maka Rasulullatr SAW mengajaknya

bicara hinssa ia terdiam. Rasulullah SAW lalu membacakan

firman Ali;, iiL 4.:;- fi *i'u6:t36 fiY
0 As-suynth i dalffm, Ad-Dtr Al Mantsur (5t682), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.
* Ibnu Abi Syaibah dalam mushannafirya (6/340).
@ As-suyuthi dalam Ad-Dar Al Mantsur (51682).

I
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6w-a;;; e''4). ;{y <.,$ @ 6ie5 q3 ;ii
@ f;f "sesungguhrrya kamu dan apa yang kamu sembah

siatn Allah, adalah umlran Jahanom, kamu Pasti mosuk ke

dalamnya Andaikata berlwta-berlnla itu Tuhan, tentulah

mereka tidak masuk ruraka. Dot semuanyo akon kokal di

dalamrya" Hingga firman-Nya, @ A;S- { l+ it
uDan merela di dalamnyo tidokbisa mendengo." Rasulullah

sAw lalu berdiri dan mendatangi AHullah bin Zaba'ri bin

Qais bin uday As-sahmi lalu duduk, maha berkatalah Al

Walid bin Mughiratr kepada Abdullah bin Z'aba'i, "Demi

Allah, tidaklah Nadhar bin Al Harits tadi berdiri

menghormati anak AMul Muthalib dan tidak juga duduk, dan

ia teiatr meirgatakan bahwa kita dan aPa yang kita s€mbah

dari trftan-tuhan kita ini adalah kayu bakarN€raka Jahanam!"

Abdullah bin Zaba'ri talu berkata, "stmgguho demi Allalt

kalau aku mendapatinya maka aku akan menantangnya'

Tanyakanlah kepada Muhammad, 'Apakah semua 'yang

disembah selain Allah akan masuk Neraka Jatranam bersama

ormg yang menyembah? Kita menyembah malaikat, orang-

orang Yahudi menyenbatr Vzaltr, dan orang-orang Nasrani

menyembah Isa Al Masih bin Maryam'." Kagumlatt Walid

bin Mughirah dan orang-orang yang ada di majelis

mendengar perkataan Abdullah brn Taba''j.. Mereka melihat

bahwa iatelah memprotes dan menantang.

Lalu diceritakanlah hal tersebut kepada Rasulullatt SAW.

Beliau lalu bersabda, 'Ya, semua yang serang dirinya

disembah selain Allah akon bersama orang yang

menyembalmya. Sesungguhnya mereka metryembah syetan

don orang yang memerintahkon mereka a89

meny e mb ahnya.' Lalu. ttrtrnlah {rmag Al lah, ei'=1' 6-1fr 
-itl

@ arr:l- $ ,[ii '{#,ii er 4 "Batwasarrya orans'
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orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari

I{ami, merelu itu diiatthkan dari neralca." Hingga firman-

Nyq UlrL "Mereka kckal." Maksudnya adalah Isa bin

Maryam, rJzar, dan para pendeta yang mereka sembatr'

Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allatr, lalu

disembah oleh orang-orang yang sesat sepeninggal mereka'

Oleh karena itq Allah menurunkan ayat tentang mereka yang

menyembatr malaikat dan mengatalSan bafwa malaikat adalah

putri Allah,o'o 6i-{.7w s w;5!;;5L7i$'6i
@'Zrn mereka berkata, 'Tuhan Yang Malu Pemurah telah

mengambil (mempunyai) anak'. Maha Suci Allah. sebenarnya

Qnalaikat-malailut itu), adalah homba-lwmba yang

dilnuliafun " Hingga firman-Nya, '*rtfirt 
"* 

"Kami

memb erikan pembolas an kepada or ang-or ang zlalim."

24932. Al Husein menceritakan kepadakq ia berkata: Aktr

mendengar Abu Muadz trerkata: Utaid bin Sulaiman
-,* memberitahukan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata: Ada .seseorang yang berkome4tar

tentang n,-; Al*, # aii {#JIU.$ ;": c-Sit
@ 6r'g "Bahwasanya orang-orang yahg telan ada untuk

mereka lcetetapan yang baik dari Kami, mereka ltu diiauhkan

dfri neraka." Maksudnya adatah, dari semua manusia.

Padahat sebenarnya tidaklah demikian, akan tetapi

maksudnya adalah orang yang menyembah tuhan-tuhan,

padalral iataatkepada Allah seperti Isa dan ibunya, Uzair dan

malaikat, dan Allah mengecualikan mereka dari tuhan-tuhan

yang disembah yang ia dan orang-orang yang menyembatrrya

berada di nerakaall

tro lb,nu-Hisyam dalam Siroh An-Nabawiah Qf205).
rtt As-Sqyuthi dalan Ad-Dar al Mortnr (516E2), dinisbatkan kepada lbnu Jarir.

I

I
I

,l
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24933. Ibnu Sinan N eazazmenceritakan kepada kami, ia berkata:-:-- 
Al Hasan bin Al Husein Al Asyqar menceritakan kaada
.k.',,i'_t" 

berkata: Abu Kudainah menceritakarr kePada kami

dad Atba bin Saib, dari Said bin Jubair' dari fbgu Abbas' ia

berkata: Kctil@ aya! ini tt"trrt -"-i, e'6'35Uti4y
@ 4i'r43 ;'S'r3iL 6- ;t\ " se nmgguturya kamu dan

opo yong lumu sembah selain Allah' adalah MPan

Jalanan, knmu pasti masuk kc dolamnya," orang-orang

musyrikberkata,"sesunggubnyalsadisenrbatr'Uz,ilt'

rm;#olg,#'tri?ffi#Ii.'E|Ufr i'O,;Autanya 
orang-orotg yang telai ada untuk merela

kotetaputyangbaikdariKott,i,merekaitudijauhkandrt
tteraka," Maksudnya adatah untuk Isa dan yang lain' al2

PendaPat 1

maksud n",,*-ilX' TffiW,trWtrffW ffi
W'",;r***" ordng-orang y*{ t'tot' "it' untuk i'erelu

E*op* yang baik furi Kami' merefu itu dijouhkan dari neraka:

adalah berkenaarr dengan orang yang disembatr, sedangkan ia orang

yang taat kepada Allah' Adapun vang.menvemb*?." W &Ui,orang yang kafir, karena Allah Ta'ala berfirrran' -''t'"#Eiio,r**orry, 
orang-orqng yang telah' ada untuk mereka

kctetapanyang baik dori lkmi." Permulaan perkataan yang pasti atas

suatu perkara yang diingkari oleh suatu kaum, seperti riwayat yang

ta-i ,.u,r** dari Ibnu-Abbas. seakan-akan orang musyrik berkata

kepadaRasulullahSAwketika-beliauberkatakepadamereka"^:jZ g;frU'u6-g.J'Y: iHiy "sesunsguhnvq kamu

dan apa y*s k;i 
'iiOon 

selain Aliah' adalah umPan Jahanont'"

.Masalabnyatidaklatrsepertiyangengkaukatakan,karenakami

menyemba}rmalaikat,danyanglainmenyembatrlsasertaUTAit.,,

"2 As-SuyuthidzlanAd-Dw Al Mortsttr (5/680)'
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Rasutrtliatr SAW lalu bersabda gwra menjawab dugaan mereka,

"Justru hal itu adalatr demikian, dan tidaklah orang yang telah Kami

(Allah) tetapkan baginya surga dijauhkan darinya, karena mereka

tia* ai*ut rrrdkan dengan perkataan Kami, U 6:'tJrvt i$y
X{L ,:"a; ;rfr *i" 'iesungguhrrya kami dan apa vaig kama

sembah selain Allah, adalah umpan Jahanam'."
,

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa - ia adalah

pelrgecualian dari firman-Ny L .F- ;ifi ;i' u 6:t 1Vi iLa'y
3; "sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah setain Allah,

adalah umpan Jahanam," merupakan pendapat yang tidak ada artinya,

karena pengecualian adalatr mengeluarkan yang dikecualikan dari apa

yang dikeoualikan darinya, dan tidak diragukan lagi bahwa yang telah

ditetapkan oleh Allatr batrwa ia masuk surg4 baik mataikat, manusia,

mauprxx jin, jika disebutkan oleh orang Arab, maka yang paling

banyak disebut oleh mereka ad4lah dengan lafa/fiar bukan ti. Adapun

Allah .Ta'ala, tidak rnenyebut tqhan-tuhan yang disembah 
-yang

diinforrnasikan bahwa mereka adatah kayu bakar neraka- dengan

kata r,.. Dia berfirm*, 73iL.:..2 ifi si u6:tJv: i4ty
"sesungguhnya lamu dan apa yang komu sembah selain Allah,

adalah urnpan Jahanam." Maksudnya adalatr, apa yang mereka

sembatr, berupa patung dan berhal4 batu dan kayu, bnkan dari

malaikat dan manusia. Bila demikian, seperti yang telah kami

sebutkan, maka firman Allah, {eJI q 6'i';!- O-fi it
"Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ftetetapan

yang baik dari Kami,' adalah jawaban dari Allah kepada orang-orang

yang mengatakan seperti yang kami sebutkan dari orang-orang

musyrik sebagai permulaan.

LafazhffiiUerasal dari pola kata jilr dari asal l.*ta o:.;t,
dan maksudnya adalah kebatragiaan yang terdatrulu dari Allah untuk

mereka, seperti riwayat berikut ini;



24934. yunlrs menceritakln kepadaku, ia 
_berkata' '!T .**O

memberitatrukankepadakami,iaberkata:-IbnuZudbe;Y,ata
tentang firman Allah, {#1 13; & ':'{' O}\ ol
,,Baltwasanyaorang-orangyangtelahadauntukmerelra

kctetapanyangbaikdariKami,''diaberkata,''Maksudnya
adalatr f."irfrugiu*. Kebahagiaan telah ditetapkan sejak dulu

untuk yang berhak menerirnanya dari Allah' dao

kesengsaraanjugatelatrditetapkansejakduluuntukyang
berhak menerimanya dari Allah'"413

ooo

U7{+ Afr| ;;A Y A r'"t'{ ; : 5iLi.{
"lvfn,,ela ddak twndengar sedikit W su,mrd api nerakA dan

m.,elcolo;l<at datairn"nil<mati d7a yang diingini oleh

rrurre)lca.o (Qs. Al Anbiyaa' l}Lh 102) '!-

Takwil lirman Allah: ;;A(' \'{-rIi r; 615-{
@-ar1)4 AA (Mereka fidak mendengar sedikit pun suara olti

niaka, dan mereka hehal dalam menikmati apa yang diingini oleh

mereha)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta',ala berfirman, "Mereka

tidak mendengar sedikit pun swra api neraka, dan mereka kekal

dalam menikmati keinginan mereka"'

Jika ada yang berkata, .oBagaimana mungkin mereka tidak

mendengar, sedangkan Anda telatr mengetatrui riwayat yang

menyebutkan bahwa Jahanam akan didatangkan pada Hari Kiamat,

Tatsir A*:Ilrabort

.r3 As-suynthi dar,m. Ad-Dut Al Mantsw (5/681), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan

IbnuAbiHatim.

4
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talu terdeirgr $ra'a nyalanya sehingga tidak ada satu prm malaikat

dan nabi kecuali ia duduk berluhrt Y*r, takut dengannya?'

Jarvabaonya adalah: Kondisi tersebut (mendengar sgaranya)

merrryatan kondisi yang lai& seperti disebutkan dalam riwayat

berikrr ini:

24935. Mghammad bin Sa"d menceritakan' kepadaku, ia berkata:

Bapal*u m€nceritalGn kepadalcu, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

k€padaku dari bapalrrya" dari Ibnu Abbas, tentang firman-

ariru @ 
-Urr:- AfrS ;;fri u, A'fr'q# <'J5-{

"Mereka fidak mendengw sedikit pun suara api neraka, dan

trcrelo kckol dalam menihruti aW yang diingini oleh

nterek4" dia berkata,'Malcsudnya adalah, tidaldah pendudttk

$rya mendcngar suara n€raka jika mereka rclah meirempati

tcmpd mcreka di rurganla

-Eirman-Nya, 'at1ri- H!fi ;;g ti 4 fr "Dan mereka

lcekot dalmr mcnilonati aPa yang diingini oleh mereka." Makzudnya

adalah, mereka kekal dalam menikmati apa yang mereka inginkan dari

kelrikmanan dnn kelezatan surga. Mereka tidak takut lenyap dan tidak

takut pindah ke tempat lain.

CCO

';<riliiiLi:JrX*;';4*tet'i*-*
<,fi"3)2-L,sifi

oMqeb ilak dkrusaliun- oleh letalwy ilnt y trJg &rzsar

@ddiloariKia nfr), ilrrrt nsela dkyrm$ut oleh para

'r' AsDr-S:rartui i/rllnm Fdh Al Qadir (31432).



TdstrA,/l',X}.aDrgi

ntalailcat. Maldld furtcfra) 

"lnilah 
lwrinw y arJg talah

iliioniil<m kcpailamu'." (Qs. Al Anbiyaa' [21] : 103)

rakwil nman Anjh'.._ 44; fia$ ffi',#i-r
@ a;'13 b 6;fr 615- trv 'tlisffiueh*o ndak

dicusahhan oleh hedahsyotun yang b:esar [pada Hari Kianatl' dan

mereka disambat oleh para no'lai,kal [Malaihat berkataJ, "Inilah
harimu yang telah dijanjihan kqodanu')

- Para mufassir berselisih pendapat tentang maksud lafazh

"€- Sebagian berpendapat maksudnyaa adalah api jika
dtimpata" kepada orang yang berhak menerimanya. ban, yang

berpendryat dernikian adalatr:

24936. Abu Hisyaur menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Yaman menceritalor kepad. karni, ia berkata: Su$an
' menceritakan kepada lmmi dari Atha bin Saib, dari Said bin

Jubair, tentang firran Allah, 'i6rt '6ifii P'Y {
"Mereka tidak disusaltkor oleh kedahsyatm yang besar

(pada Hari Kiamot)," dia berkata, "Maksudnya adalah api
jika ditimpakan kepada yang berhak menerimanya.;{15

24937. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, #H,'i6rt ffit "Mrrrka tidak ilisusahkan oleh keitahsyatan

yang besar (pada Hsi Kiamat)," d\a berkata" "Maksudnya
adalalu ketika Jahairam ditimpakan. Ada yang mengatakan

- batrwa matsuanya adalah ketika ke,matian disembelih.'ar6

art As-snynthi dalam A&Dto At M@*u (51652).
trt As"snynthi dalam Ad-Dr Al M@tsv (5/682), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

' f':6i'l



SurahAIAnDi:uc'

sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah tiupan

sangkakata yang terakhir. Dan, yang berpendapat dernikian

menyebutkan riwaYat berikut ini:

24938. Muhammad bin Sa'ad menceritakan ke'padakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

, melrceritakan kepadalar, ia berkata: Bapaklnr menceritakan

kQadaku dafr bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

aU.U,'Ei1 g'€n{ u Mereka tidak disusahkan oleh

lrodahsyaan yaig iesar (pqda Hari Kiorut)," ia berkata,

"Maksudnya adalah tiupan sangkakala yang terakhir''{17

UIma lainnya berpendapat bahura maksudof adalah ketika

seorang hamba diperintalrkan ke neraka Dan, yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24g3g. Ibnu Humaid menceritakan kepada l<a[ri, ia berkata: Hikam

me,lrceritakan kepada lGtni dari Anbasah,-dari seseorang, dari

-. Al l{asan, tentang firman Allah, ';4i1 'g'ii!n$
-"Mereka tidak diswahkan oteh kcdahsyaaa yang besm

@ada Hui Kiamat)," diaberkata' "Maksudnya adalatr ketika

hamba disurutr pergi ke neraka.'{lt

Pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa

maksudnya adalah ketika tiupan sangkakala yang terakhir, karena

orang yang tidak talut dengan kedahsyatan dan dirinya merasa amalL

tentu tidak akan merasa takut terbadap hal-hal yang sesudahnya' dan

orang yang takut dengan hal itg tidak akan merasa aman dengan

kcdahsyatan yang terjadi sesudahnya.

' Firman-Ny q iL$5 43{i3 "Dan mereka disambttt oleh

para nalailcat." Maksudnya adalah, mereka disaurbut oleh para

ar? Ibnu Abi Hatim dalaur tafsinrya (8tu69) dan As-suyuthi dalam Ad-Dar Al
Motstr (51682),dinisbatkan kepada Ibnu Jarir serta lbnu Abi Hatim.

'rt Ibmu Abi llatim dalam taftirnya$Da6D.
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malaikat, mengucapkan selarnat, dan -berkaa t.puau para hamba

Allah, <,e3 itL 6;fr {J5- tlji "Inilah harimu vang tetah

dij anj ilran kcp adamu. "

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan Ibnu

Zaid berikut ini:

24940. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wa?rab

memberitahukan kepada kami, ia berkata:- Ib-nu Zaid berkata

tentang firman Allah, <,ii3 %6;fi {J5.11i3'Inttah
harimu yang tblah diianiitcan kcpadamu,"'dia erkata, "Ini

sebelum mereka mastrk ke dalam surga'"4le

ooo

,;a'i56r; t3*1# ;:{4a1"*'ii
A# K1ftrt"f.^;i7# \:

" (Y aiat) pado h6ri l<ar11i gulilrJg larrsrt sebagai rnm'gguhtrtg

brt**r.lembararrlcsrtas,sebagaimaruKarnitelah
menulai prrrt ciptaan putama begif;.tlah Kmni akan

mengulangfury a. Iatlah s,aht i arii y ong p asti Karn'i tcp ati;
rr*rrggrtwryoKmnilahya,rlgdl',rnmelaksartal'"4nn5ta"'

(Qs. Al Anbiyaa' lZllz 104)

#'&W#ffffiW'#';{,f,:#r,,
Kimi gulung tangit sebagai menggulung lembaran-lembaran

kertas. Sebagaimana Kami telah mcmulai penciptaan pertama

{re As-suyuttri dalamAd-Dtr At Mantsur (U6t3), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.
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StrahAlAnbil,oa' 
,

begitutah Kami akan nengalanginya. Itutah suoru ianii yang Posti

Kami tepati; ses ungguhnya Kumilah yang akan melaksanahannya)

Maksudnya adalah, tidaklah mereka bersedih ilz)i 
"* ii

" Pado hari Kami gulung langit- "

Lata^ ii "AA"n 
shitltah(sambungan) dui #135, '

Para ahli taakwil berbeda pendapat tentang lafazh fiipaaa
ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa ia adalah nalna seorang

mataikat. DarU yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berilut:

24941. Abu Kruaib menceritakan kepada kqmil ia berkata: Ibnu

Yanran menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu A1 Wafa

At Asyja'i menceritakan kepada k,"i -dq-bgpaknya,-dari
Ilnu Umar, tentang firnan Allah, i;l.t S{fial "*i5-;uL "(yaitu) pada hari Kami guting langit sebagat

ienggutung lembaran-lembaran kcrtas," dia berkata'
-,.* ..Maksudnya adalah malaikat, jika dinaikkan dengan istighfar

maka ia berkata, 'Tulislah ia sebagai cahaya' '"420

24942. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammil

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendelgar. As-Suddi berkata

tentang firman Allah, l$i f i@l 62rt ii 'fryt"1
pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung

lembaran-lembaran," dia berkata' "As'siil adalatt

malaikat."a2l

ra nl qurtubi dalam taftirnya (ll/347) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir

(5Bes).
.rt ilnu AUi ffuti. dengan redatsi yang lebih panjang dari ini dalanr tafsirnya

tgrOq1 Al egrthubi [uta. taftimya (ttnn1, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir(5R95).

il
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Ulama lainnya berpendapat batrwa ia adalatr seorang laki-laki

yang menjadi penulis wahyu Rasulullah sAw. seperti dalam riwayat

berikut ini:

24943'. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Nuh bin

Qais menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru bin Malik

menceritakan kepada kami dari Abu Al Jatzd, dari lbnu

Abbas, tentang nt-- Allah, # JK 4i7tJ1 "* ii
;Al'$ain) pada hari Kami gtiung lysit sebagai

fienggalung lembwan'lembaran k^rtas," dia berkata, "Ibnu

Abbas *roluruk* bahwa ia adalah seorang laki-laki'u422

Dia mengatakan: Nuh bin Qais menoeritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid bin Kaab menceritakan kepada kami dari

Amru bin Malik, dari Abu Al Jauza" dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, Wi ia berkata' *Yaittr seorang penulis wahyu

Rasululiail'sAw.'"'.

Ulanra lain berpendapat bafiwa ia adalah lembaran yangdjtulis

padanya Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilut ini:

24gM. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatl

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepada kami dari Ali bF Ab} Thallah, dari

Ibnu Abbas, te,lrtang firman Allah, :r?"-|)t 8#i ;FiP
dia"sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas,"

berkata, *Seperti gulungan lembaran Al Kitab.'/24

nz Ibnu Abi Hatim dalanr tafsimya $Da7D dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

(tU347).
ns iU Qurtnuti dalaur tafsirnya (llt347) dan lbnu Al Jauzi deJam Zad Al Masir

(s/3e5).., ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (tD47O),Al Qurthubi dalam tafsirnya(lll347),
dan Ibmu Al Jauzi dalam ?.ad Al Marrlr (5895).



24945. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanktr

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadak-u dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Arrah, ;4iL bli #Mi "*i5- 
"(Yanu) pada hari

" Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran'lembaran

'lcertas," dia berkata, "seperti gulungan lembaran.'/2s

24946. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kard, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadalnr, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada k*re semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang ayat, J#l ia berkata,

"Maksudnya adalah lembaran.'/26 '

24947. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
'kepadalqu dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, :7}'4b4i {6M)1"*i5. "(Yaitu) pada hari

Kami gulung langit sebagai menggplung lembaran-lembaran

lrertas," dia berkat4 "I,rrfazcr- U#i maksudnya adalah

lembaran."427

Pendapat yang paling tepat adalatr yang mengatakan bahwa

maksudnya yaitu lembaran, karena itulah makna yang dikenal oleh

orang Arab, dan kita tidak mengenal ada penulis wahyu Nabi

Mnhammad SAW yang bernarna ,t*-ft Tidak juga ada malaikat yang

bernama demikian.

SurahAlAnbiyaa'

n' Ibid.tr Muiahid dalam tafsinrya(ll4l7),Al Qurthubi dalam tafsirnya(lll347), dan Ibnu

Al Jauzi ddam Zad Al Masir (51395).
1n lbid.
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Jika ada yang berkata, "Bagaimana lembaran Al Kitab

digulung jif<a j"rf aimisalkan sebagai lembaran?'

Jawabannya adalatr: Maknanya bukan demikian, akan tetapi

*rt o-ryu adalah, pada hari Kami menggulung langit seperti lembaran

Al Kitab, maka semua yang ada di dalamnya ikut tergulung. Lafazh

;r3 ;;;"* seuagai- *;W..Lalu. dikat*t.:gU ,F' 'ds

ain U.r*f lrm padalafazh ./tf-(lJ, bermakna oli "di atas"'

Para ahli qira'af berbeda pendapat tentang ayat tersebut.

Mayoritas ahli qlra'af di seluruh negeri Islam (selain Abu Ja'far A1

Qari) membacanya dengan huruf nun glal. Abu Ja'far membacanya

a""g^ huruf ta' \tiht dan men-dhaimah-kawrya, dengan makna

tanpa zubjek.a28

Qira'at yang benar adalah qira,at mayoritas, yaitu dengan

hnruf nza karena telah menj adi iind mereka'

Mengenai lafazh ;Ji:,LJr, sem,anya membacanya dengan

Mengenai lafazh Vqil, mayoritas ahli qira'ar Madinah dan

sebagian ahli qira'a, Kufah serta Basratr membacanya dengan bentuk

mufrad e6U ;niJr f,.i S.a*gkan payotit"r_ -4li qira'at Kufatl

membacanyadenganb-entttkiamak'*!SiI.;;J'Jr'$'o'e

.il f,rlayoriAs ulama membacanya dengan h,ruf zun ai:bamah (Kami).

Scfermpotc orang (seperti Svaibah bin Nashatr) membacanya dengan hgrufyal
yangberarti Allah.
i"'6t a* sekelompok orang mernbacanya dengan hruuf ta Vr'dhammah dan

faruh pada furuf w au - Lafazh rbJr pada Po sisi m tfu 
"

Lihil, T{sir Abu HoYYan Q I 47 l)-
- Hr.oh; Al lksa'i; dan Hafsh mcmbacanya dengan dhammah pada huruf t4f

d"n ra'.
Ithli qira' at lain membacanya .'l!.
Llfrld. Hajjah al Qira'at (lt47o) dn Taisir fi Al Qiraot As-Saba', (hal. 125).
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Qira' atyang tepat adalah qira' atdengan bentuk mufrad'l$!'
dengan alasan yang telatr kami sebutkaru yang maknany; ,P"ty
;'i" i 6 f;.- ruai, tidak tepat jika demikian o,'k"*v" ia

menggunakan 
-bentrlk 

iamak, sebab ia akzln j""h- d4 kebiasaan

perkataan orang Arab. Selain itu, pada firman-Ny 
"r$)#3:9:lyang ada terputus dari shilah, firman-Nya, 'tell 'e'tt f4fr a

Kemudian mutaitatr trtabar baru tindakan Allah n'dufu7..y#*,
r"tmf. ,*-Nya pada waktu itu. Allatr juga berfirm u', $6 &\-6i.l3
fatJ "sebagaimana Kami telah memulai panciptaan p_'!'oY>

trgii"l"h lfumi apagt mengulangirw." Huruf /ra/pada firman-Nya, [5
menrpakan shilah faJ,J ia terletak sebelumnya. Makna ayat adalah,

pada Hari Kiamat Kami akan mengembalikan makliluk dengan

ietanjang tanpa alas kaki dan tidak disunat, sebagaimana Kami mulai

penciptaan mereka pertarna kali di perut ibunya, terganfimg pada

p*.4"* pendapat di antara para mufassir dalam menakwilkannya'

Penakrrilan kami ini sestrai dengan penakwilan para mufasir,

didukuig dengan hadits dari Rasulutlah SAW. Mereka yang

U"rp*A"pat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24948. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

flnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, f )3t

flrJ, "Penciptoan pertama, begitutah Kami alun

, meigulangirq/a," dia berlata, "Maksudnya adalah telanjang

tanpa alas kaki dan tidak disunat.'t'30

24g4g. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada lGIIti, ia berkata: Haiiaj menceritakan

'dan 
Ibnu Abi'Haiim'dalam tafsirnya (5D47O)'



T$stuArt:ftatui

kepadaftr d4ri Ibnu--Juraij, dari Mujahid' tentang firman

ariurr, fa"-3 ,*41tr "Pr*tptoon perta"a, begitulah Kami

akst .ri[rtlrsirryo," dia berkata, .Maksrrdnya adalatl

telanjang t 
"p" 

atas kaki dan tidak disunat''/3l

Ibnu Juraij berkata: Ibrahim bin Maisarah memberitatrukan

kepadaktr, ia mendengar Mujahid berkata: Rasulullah sAw bersabda

kepada salah seorang isEinya' "Mereka akan datang kcpoda-Nya

dalam kcadaan teloniang tidak beralas ktki, dan tidok disunat'" la

punmenuhrpwajatrnyadenganlenganbajrrnya'danberkat4,Aduh
ke'rraluanku!"

Ibnu juraij berkata: Akll dib€ritahukan batrwa ia adalah

Aisyah, ia berkatq uwahai NabiFllab apakah sebagian mereka tidak

malu kepada sebagiin lain?' Beliau menjawab, 'Pada lrori itu setiaP

. orang memryryai untsan nasing+ttosing"*'

24950. Ibnu Basyr menceritakan kePada kami, ia berkata: Yahya bin

saidmenceritakankePadakmi,iaberkata:[u8*
menceritakan kepada l(allri, ia berkata: Al Mugbiratr- bin

.Nu,man,darisaidbinJubair,darilbnuAbbas,dariNabi
sAw, beliau bersabda 'Kelak nousia akan dibansHtlwn

daldn kcadaan telaniottg tidak beralas kaH' fun tidak

disunat. Orang Pertatu vhT diketakan OaApn-.X!9t!.
Ibrahim'Beliaulalu4e'mbacafirmanAllah'Jjlt-'t+t'l
<tf)KEfq;(G i,'+3,1a *'u"s"Yana Kami tetah

'memulai perciptaan Pert;Du, begitulah Kami akan

mengulanginya'Itutah suttt iotii y-otg pasti lfumi tepoti;

,, inggo;rryo Kamil ah yang akon mel aks anak'onny o'"a33

Br lbid.oz'ifu, Al Baihqi (6/506, SW), m'jan Al Ausahkarya Atb-Thabrani (1120),

a* too"p* .dl"i,; d;h 'inarn 
ih&lim, pcmbahasan t€otang surga dan

macEm-macam Pe,ndudukrYa (56).
." Al tukfi d"[ir inari6"yidda pcpbohasan tcNileg hadits'hsdits kenabian

A447)dm Ahmad dalam musnadnP Qm3r'

--@l
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24951. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin

Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin Nu'man,

dari said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah

SAW berdiri di antara kami mernberikan wejangan'" Ia lalu

,, menyebutkan hadits yang samaar

2495i'.'i Mtrhammad bin Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: Mghammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Al
Mughirah bin Nu'man, dad Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

ia berkata, 'Rasulullah SAW berdiri di antara kami

memberikan wejangan." Ia lalu menyebutkan hadits yang

sama.tt435

24953. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'

menceritakan kepada kami dri Syu'bah, ia berkata:

Mughirah bin Nu'man An-Nalf i dari Sa'id bin Jubair, dari
-,Jbnu Abbas, dengan redaksi yang se,misalnya.a36

24954. Isa bin Yusuf bin Ath-Thabba' Abu Yatrya menceritakan

kepada karni, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami

dari Amr bin Dinar, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Aku pernah mendengar Rasulullatr SAW

berkhutbatr, lalu beliau bersabda,-f} 3tr'' At 
'fi>i 

'€\
"sesunggulvrya kalion akan bertemu Allah dengan berialon

kaW dan tidak disunat. " a37

s A,l traiUaqi dalam Al Kubra (6R39).
s Al gulfiari dalam shahitrny4pe,mbahasaa tcohg pembebasm budak (6524).
s Telah dt-tok]rr ii sebelumuya.
07 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam siahi,h'4n dengan redaksi yang sedikit

bcrbeda, pembahasan tentang hadits-hadits kcnabiao (3448), dan Ahmad dalam

mu$adnya (11667).

,_
ff
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24955. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakankepadal(amidariAl-Laits,dariMujahi4dari
AslyalL ia berkata "Rasulullah SAW masuk kepadakq dan

,-i ihl di sisilnr ada seorang nenek dari bani Arnir, maka

betiaubertanya,'siapakahnenektuainiwahaiAisyah?'
Aku menj"*ab, 'SataU seorang bibiku'' Si nenek lalu

berkata, 'Doakan aku agar masuk strga" Beliau lalu

bersabdq,sesungguhnyasurgatidakdimasukiolehnenek
fza,.Sinenekprrnmerasasedih.''Rasutulla}rSAWlalu
bersabda",sesungguhnya Atlah alran menciptakannya

(nenek-nenektuo)dalambentukbaruselainbentuk
mereka,.Beliaulalubersabda'.,Manusiaakan
dihlmpulkandalamkcadaantidakberalaskaki,telanjang,
dantidakdisunot,.Aisyahberkata,.MatraSuciAllahdari
hat demikian." Rasulult4- jly ,!",,:"* .#;tr:?9,
demikian. Atlah berfirman, lu,{r-l:i)i':'4) f dJl tir+ t')
,,sebagaimanaKamitelahmemulaipenciptaanPe&ma,

begitulahKamiakanmengulanginya..Itulahsuatujanji
yang pasti Kami tepati""" Adapun or!:8 pe,rtama yang

dib eri patraian adalah lbr ahim Khalilult a7' 
r' n 138

24956. Mutrammad bin Imalah Al Asadi menceritakan kepadakg ia

berkata:Ubaidillahmenceritakankepadakami,iaberkata:
Israil menceritakan kepada kami dali Abu Ishaq, dari Atha"

.dariUqbah.binAmirAlJahni,iaberkata,Kelakmanusia
akandikumpulkandisuatrrtempat.Matamerekamemandang
dan telinga mereka mendengar penyeru' Merek'a telanjang

dantidakberalaskaki,sebagaimanaketikamerekapertama
kali diciPtakan."a3e

f3s As-Suyrthi dalam Ad-Dy At Motsr (5/684), tidak dinisbatkan kecuali kepada

Ibnu Jarir.
43e At Hakim dalam lI Mustaduk (2&g8,39.fi) aengT 

"d+:i 
yang lebih padm!

d,'t l"i d*i Uqbah bin Amir w.anmtfu,, dia ber*ata, "shahih menurut syarat

-
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24957. Al Qasim menceritakan kepada katrli, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibad bin Al Awam

menceritakan keapdaku dari Hilal bin Hibban, dari said bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Kelak manusia akan

dilumpulkan dalam keadaan telanjang tidalc beralas kaki,
" dan tidak disunat.u Aku lalu berkata, "Wahai Abu Abdullah,

apakah maksud lafazh Jptt' Ia menjawab, "Sunat'"

sebagian istri Rasulullah lalu berkata, uwahai Rasulullah,

adakah sebagian kita akan melihat aurat sebagian lain?"

Rasulullah SAW menjawab, "Pada hari itu tiap'tiap

murusia disibukkan dengan urusannya dari sekadar melilat

atnat saudoanya." ,,

Hilal berkata: Said bin Jubair berkata tentang ayat,(,;3i-,'ili

i1 {;1 W g {'fL "Dan sestmgguhnya kamu datang

lcepada Ksmi sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami

ciptalcan pada mulanya." (Qs. Al An'aart [6]: 9a) Ia berkate

- *"Maksudnya adalatr, seperti ketika ia dilahirkan oleh ibuny4

dikembalikan kepadanya segala sesuatu yang hrang darinya

sehingga ia seperti banr dilatrirkan.'{0

Ulanra lairurya berpendapat bahwa maknanya adalah,

sebagaimana adanya kita dan tidak ada sesuatupun selain Kami

sebelun Kami menciptakan sesuatu. Maka demikianlah segala sestratu

dihancurkan, lulo Kami kembalikan dalanr kondisi fana, sehingga

tidak ada sesuatu selain Karni. Mereka yang berpendapat demikian

melrf.sbutkan riwaYat berikut ini:

Al Bul&ari dan Muslim, tapi keduanya tidalc meriwayatkannya. Telah disepakati

oHAdz-Dzahabi."m At-Tirmidzi dalam Talsit Al Qar'm dengan redalsi yang sama (3332), dqngan

scdikit pefudaan. Li}rr. Shalrih Al Buhhoi dalarn pembahasan t€ntang tafsir Al
Qrn'an (625) dan Muslim dalam permbahasantentang sgrga dan macap-macam
lcrililuilnnya (5t).



24g5S.MtrhammadbinSa'dmenceritakankepadaku,iaberkata:
Bapa*ftu menceritakan kepadaku' ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadakp dqp lupufgyy-Yi Ibnu Abbas' tentang firman

Afi;, 7a# ,;C'i6-Gi. tS "sebagaimana Kami tetah

memulai 
-prriptoon 

pertama' begitulah Kami alun

mengulanginya,; ia berkata, "Maksudnya adalah' Kami

hancurka';;;" sesuahr sebagaimana ia pertama kali."#r

Firman-Nya, W tG 'Itulah suafit ianii yang pasti Katni

tepati.,Maksudnyaadalah,Kamijanjikanhalitrrkepadakalian
aeng.nsebenar-benamya'batrwaKamipastimenepatiJanjiKami
tersebut, karena hal ittr tetatr ada dalam keputtrsan dan hukum Kami

yang harus Ikmi ltrkukan. oleh karena itu, bersiap-siaplatr untuk

menjalani hal tersebut.

CCC

G 2rQ-6; fifi 6 5."$ +3. o; fili O64 ifr;
@<,i4fr

,,Drlnsu,ngguh tplahKarri tuli di dataffr Zabff ses:udah

tl<an i A{aaUrr) I-ilthMdhtur,'6, bahwasanlohmi ini
\- ---' 

diprcal<ai han bo'hanth*I(u yang shclih"'- 
(Qs. At AnbiYaa' l}Lh 105)

TlfirAfr',:Ihrrfui

Tatrwil firman Altah: 615.li)-;b 3{)i46(-^ii
<r;#AfrGtQ.6j-3ifr @o' sungguh tetah Kami tutis di

*r lbnu Al Jauzi Mkrm Tad Al Masir(5/396),

|:3-=it
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dalam zabur sesudah [Kami tulis dalamJ Lauh Mahfuzh,

bahwasanya bumi ini dipwakai hamba-hamba-Kuyang shalih)

Para ahli takwil berselisih pendapat tentang maksud lafazh Az-

Zabur dan Adz-Dzitq dalar1- ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa

maksud lafazh Az-Zabur adalah, selunrh kitab yang diturunkan Allatl

kepada para nabi terdatrulu. Adapun maksud lafiazh Adz-Dzilq adalah

Ummul Kitab yang ada di langit, di sisi-Nya. Dan, yang berpendapat

demikian adalah:

24g5g. Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia

berkata: Yatrya bin Isa menceritakan kepada kami dari Al

A'masy, ia berkata: Aku bertanya kepada said tentang firman

Allah, 
- 

S.if +3.:> ;iili A4{4 31j "Don sungguh tetah

Kami tulis di dalarn-zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh

Mahfuzh,,,dia berkata" *Adz-Dzib artinya adalatr yarig ada di

langlt.-42

24960, Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

l''menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakudarilbnuJuraij,dariMujatrid,tentangfirman
euarr, 5$ ;.U $iSt Oddb 36j "Don sungguh tetah

Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh

Mahfuzh," dia berkata, "Az-7abu(. adalah Taurat, Injil, danAl

Qur'an. Sedangkan Adz-Dzikr adalah yang ada di langit'"{3

24961. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, At Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata:.Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

{2 As-suynthi dedlan Ad-Dur Al Mottsur (51685), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir,

Hana4 danAMbinHumaid.*t Ibnu Al lanzi dalam Zad Al Masir (5897).



TatsbAh:I\abui

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, i$;
5$,5.b $li O\4(L ,,Dan sunsguh telah Kami tulis di

ilalam kbir sesudah (Kami tutis dalam) Lauh Mahfuzh," dia

berkata" *Az-Zabtx adalah Al Kitab, sedangkan Adz-Dzila

adalah Ummul Kitab yang ada di sisi Allah''444

24962. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada}ru dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

eian, 5$ +X. b ,trli OGz- 36j "Don sungsuh tetah

Kami tulis di dalai Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh

Mahfuzh,"diaberkata,"Az'ZabtradalatrAlKitab'
sedangkan Adz-Dzikr adalah ummul Kitab yang ada di sisi

Allah."445

24963. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allatr, 5.$ ;:, ;$f OGZ.ti$'D*
sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kanit tults

dalam) Lauh Mahfiizh," dia berkata, "Az-zabur adalah kitab-

kitab yang diturunkan kepada para nabi, sedangkan Adz-

Dzikr adalatr kitab yang dituliskan padanya segala sesuatu

sebelum ifu."446

24964. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, qari said, tentang

firman Allah, 5$;:, $lioc;'-36j "Do, sungsuh

telah Kamii tulis di dalam Zabur sesudah (Komi tulis dalam)

* Mu5ahia dalam tafsirnya (ll4l7) dan As'suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur

(s/68s).*' ivtujada dalam tafsirnya QAIT) dan As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw

(5/68s).
ffi Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/202}
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Lauh Mahfuzh," dia berkata, *Maksudnya adalah, Kami tulis

dalarn Al Qur'an sesudah Taurat.'#7

Ulama lainnya berpendapat batrwa maksud lafazh Az-Zabur

adalah kitab-kitab yang diturukan Allatr kepada para nabi sesudatt

Musa. Sedangkan Adz-Dzil<r adalah Taurat. Mereka yang berpendapat

dernikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

2496s. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, 5.$ +X.:, ili O6:L 36j "Don sungguh tetah

Kami tulis di dalam hbur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh

Mahfuzh," dia berkata" "Adz-Dzila adalah Taurat, sedangkan

Az-Zabtx adalah kitab-,kitab yang lain.'#t

Al Husein menceritakan kepadalcu, ia berkata: Aku
mendengar Abu Muadz berkata: LJbaid bin Sulaiman

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah, 061-6[
5{ +X. b #lf "Dan sungguh telah Kami tutis di dalam

Zabur sesudah (Kami tulis datam) iauh Mahfiizh," dia

berkata, "Adz-Dzikr adalah Taurat, sedangkan Az-Zabur

adalah kitab-kitab yang lain.'#e

Ulama lain berpendapat batrwa maksud lafazh Az-Zabw
adalah yang dittrrunkan kepada Daud. Sedangkan maksud lafazh Adz-

Dzila adalah Taurat Musa. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini:

t7 As-suynthi drdram Ad-Dw Al Mantsw (5/6E5), dinisbatkan hanya kepadi Ibnu
Jrir.u lbid.

ue lbid.

24966.



TatstuAth:I\abari

24967. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, batrwa

ia berkata tentang firman Allah, )*b ;bf OGL ill;
$$ "Oo, sungguh telah Kami tulis di ialom Zabur sesudah

(Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh," dia berkata, "Az-Zabtx

adatah yang diturunkan kepada Daud. Sedangkan Adz-Dzikr

adalatr Taurat Musa.'/50

24968. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abu Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari Sya'bi,

tentang 
"yx, Sfi s.[u $li o6{13i!j "Don sungguh

telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam)

Lauh Mahfuzh," dia berkata, "Az-Zabrt adalah yang

diturunkan kepada Daud, sedangkan Adz-Dzikr adalatr Taurat

Musa."45l

Pendapat yang paling tepat menurut kami yaitu pendapat Sa'id

bin Jubair, Muja}rid, dan yang sependapat dengan mereka, bihwa

maknanya adalah, telatr Kami tulis dalam kitab-kitab sesudatr Ummul

Kitab yang Allah tulis segala sesuatu pa{anya sebelum penciptaan

langit dan bumi. Seperti dikatakan, a6)i AT) yang artinya, Aku

menulisnya. Seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada seorang nabi

adalah Adz-Dzikr

Jika memang demikian, maka masuknya alif lam pada Adz'

Dzikr merupakan bukti nyata bahwa yang dimaksrrd adalatr Adz-Dz*t
itu sendiri, yang sudatr dipahami oleh para pendengar. Bila hal itu

bukan;aj Ummul Kitab yang kami sebutkan, maka Taurat tidak lebih

utama dari yang dimaksud dengannya dari lembaran Ibratrim, yang

dittrrunkan sebelum Zabw Daud.

nto Ibnu Abi syaibatr dalan Mushonnd$lls2) dan ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(8n47D.

15r lbid.
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Jadi, penakwilan ayat ini adalatr, telah Kami tetapkan dalam

kitab-kitab sesudatr Ummul Kitab, bahwa bumi surga akan diwarisi

kepada hamba-hamba-Ku yang taat kepada-Ku, bukan kepada orang-

orang yang bermaksiat kepada-Ku. Dan, yang berpendapat demikian

adalah:

24969. Mutrammad bin Affiullah At Hilali menceritakan kepada

kami, ia berkata: ubaidillah bin Musa menceritakan kepada

kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu

Yahya Al Qattat, dari Mujatrid, q*i Ilnu {bbas, tentang

firman Allah, Zri.y6ft is tG- 6;- ftfi $il Bahw as anva

bumi ini dipusakai lnmba-hamba-Ku yang shalih," dia

berkata, "Maksudnya adalah bumi surga."as2

24970. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullalt

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Ati bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allatl, +4i, ilf OtAbtAi,
@ 6j+4rtd'i+-6;,7ffisi $if iDon sungguh tetah

Kami tutis di dalam zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh

Mahfiizh, bahwasanya bumi ini dipusalai hamba'hamba'Ku

yang shalih," dia berkata "Allah menginformasikan dalam

Taurat, Zabtx, dan ilmu-Nya yang azali sebelum ada langit

dan bumi, bahwa Dia akan mewariskan bumi kepada umat

Muhammad dan memasul<kan mereka (yaitu orang-orang

yang shalih) ke dalam surga."4s3

24971. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur,- dari Said bin

Jubair, tentang firman Allah, $$-fi[" ,!1i6.6an:
@ <,;*S GtA.Gi 1ifi Ot';Dan sungguh tetah

Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh

n5'Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812470).
a53 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D471).



TlbirAth:Ihtbad

Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusalcai hamba-hamba-Kt

yang shalih," dia berkat4 "Maksudnya adalah, Kami tulis

dalam Al Qur'an sesudah Tat[at, dan bumi adalah bumi

surga."454

24972. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mansur, dali Said bin Jubair,-

tentang il; iuut, <,i$rt Gz4'- 6; grfi €i'
,,Bahwasanya bumi ini dipusalwi hamba-hamba-Ku yang

shalih," ia berkata, "Maksud latazh bumi adalah, bumi

surga."455

24973. Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia

berkata: Yahya bin Isa menceritakan kepada kami dari Al

A,masy, ia berkata: Aku bertanyakgu.adlsaid tentang firman

Allah, <;i#rt GtC..6;- 1ig €i "sot*uasanva bumi

ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang shalih." la lalu berkata

"Maksudnya idalah, bumi surga."a56

24974. Muhammad bin Amru menqeritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, A1 Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 3tfi51
<rj#fi ',4G. t$a- 'not"uasanya bumi ini dipusalcai

hamba'hamba-Kuyangshalih,"diabeerkata"Maksudnya
adalah, bumi strga."as7

o5a As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*ur (5/685),.dinisbatkan hanya kepada Ibnu

Jarir.
ott lbid.
o% Ibid*' ii,i*ria dalanr tafsirnya (ll4l7).

flrr
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24975. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juxaij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.as8

24976. Yurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada l@mi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,-

tentang firman Allah, 1;iyafi G)Q. 6;- 3!fi €i
"Balmtasanya bumi ini dipusakai hamba'hamba-Ku yang

shalih," dia berkat4 *Maksudnya adalah qurga." Dia lalu

membaca firman Allah, (irfi ftft1St,s$i ;tt 3:1ft 66i
@ -.4FiiA'CXa L? fAi <rY:'|-i;JI "Dan meretra

mengucaplwn, ;segala puii bagi Allah yang teloh memenuhi

janji-Nya kepada lami dan telah (memberi) kcpada lwmi

tempat ini sedang kami (diperkcnankan) menempati tempat

dalam surga di mana saia yang kami kehendaki; maka surga

itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal'."
.* (Qs. Az'Zrtrrer [39]: 74) Dia berkata, "Jadi, surga

permulaannya di bumi, kemudian lenyap naik ke atas. Api
permtrlaannya adalah di bumi, dan antara keduanya terdapat

hijab pagar, tidak seorang pun tahu hakikat pagar itu." Dia

lalu memb aca, g(!its{4u f1f3f/iJ1 +r.,!,{(;$i"Mempunyai
pintu. di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah

luarnya dari situ ada siksa;' (Qs. Al Hadiid [57]: 13) Dia

. berkata, "Uapnya lenyap di bumi, sedangkan uap surga naik

ke atas, di langit."a5e

24977. Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Mughiratr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Shafinan menceritakan kepada kami: Aku pernah bertanya

15t lbid
n5e As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (5/686), dinisbatkan hanya kepada Ibnu

Jarir.
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kepada Amir bin Abdullatr Abu Al Yaman, "Apakah jiwa

orang-orang mukmin itu berkumpul?" Ia berkata

"sesungguhnya bumi, yang Allah berfirman, O4;1n);
@zi^AGra.6;.3ifi6 5.$;L ,{Ji 'oo"

sunggph telah Kami tulis di dalam zabur sesudah (Kami tulis

dalam) Lauh Mahfinh, bahwasarrya bumi ini dipusakai

hamba-hamba-Ku yang shalih," adalatr bumi tempat

berkumpulnya roh orang-orang beriman hingga mereka

dibangkitkan.u46o

ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalatr bumi

yang diwariskan Allah kepada orang-orang mukmin di dunia.

Sebagian lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr bani

Israil, Allah telah menjanjikan kepada merek4 dan Allatr telatt

memenuhinya. Mereka berdalil dengan firman Allah, ar!'iiflt Gil:
"W g'; ,lt qr*;a'sn 32.-' 633$3- $( "Dan Kami

pusalralran kepada ftaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri h.ggian

Timur bumi dan bagian Baratnya yang telah Kami beri berkah

padanya."

Telalr kami sebutkan beberapa pendapat tentang a1at, 3!S5i
6i*Afr 'rst|'- 6j "nrt*u^anya bumi ini dipusakai hamba-

hamba-Ku yang shalih," bahwa yang dimaksud adalah bumi orang-

orang kafir yang diwariskan oleh Allah kepada umat Muhammad

SAW. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, YmB diriwayatkan oleh

Abu Thalhatr.

eee

ffi tbtd.
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't';, $y6stjr;@ 6#a ri+t1Litis+Ly
@6j4

"senrnguhnya (@dyarrg disebutl<an) dalilnJ (nnah) ini,
bennr -benm meni adi peringatan bagi l@nn y ong

mqryanbdh (Nlah). Dan tiadalah Kani mengutus l<atnu,
melainl<mr unatk (meniadi) rahnwtbagi semesto aldrn."

(Qs. Al Anbiyaa' l}lb 106,107)

Talrwit firman Auah: -lr;@ 4-#a iAffitiS-tiy
G$AJyAfi:':l(sesuns;unnyi-TapiyansdisebutkanJ

dalam [sarahJ ini" benar-benu nunjadi peringatan bagi kaum yang

menyembah [AllahJ. Dan tiodalah Kami mengutus kamu,

melainkan untuk fmenjadiJ rahmat bagi semesta alam)

_ Maksud ayat di atas adalab Allah Ta'ala berfirmart

"Sesuilgguhnya dalam Al Qur'an yang Aku turunkan kepada

Muhammad SAW ini benar-benar menjadi peringatan bagi orang-orang

yang menyembah Altah, dengan menuraikan kewajiban-kewajiban yang

terdapat di dalamnya untuk meraih ridha dan pahala-Ku.rr

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

24978. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Aliyah menceritakan kepada kami dari Al Jurairi, dari Abu
Al Ward bin Tsumamah, dari bapakku (Muhammad Al
Hadrami), ia berkata: Ka'ab di masjid ini menceritakan

kepada kami, ia. berkata, "Demi yang jiwa Ka'ab berada

dalam kekuasaan-Nyq @ 6-* ,fltlJti tii -l Ly

'Sesungguhnya (apa yang disebutlran) dalam (surah) ini,

benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah
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(Allah)'. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang
' tekun menunaikan shalat limawaktu, Allah menyebut mereka

hanrba-hamba yang ahli ibadah.'461

24g7g. Al Husein bin Yazid Ath-Thatran menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ibnu Aliyatr menceritakan kepada kami dari Said

bin Iyas Al Hariri, dari Abu Al [ard, dari Ka'ab, tentang

firman Allah, @ 6-* g!$:6-l St "sesunsguhnva

(apa yang disebutlan) dalam (surah) ini, benar'benar

meniadi peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah)," dia

berkata" *Maksudnya adalah, puasa bulan Ramadhan dan

shalat lima waktu. Dia memenuhi kedua tangan dan laut

dengan ibadah.u462

24980. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mtrhammad bin Al
Husein menceritakan kepada kalni dari Al Jariri, ia berkata:

Ka'ab Al Ahbar berkata tentang firman Allah, tKi$tL+Lt'
@ 6-# ,1 "sesungguhnya (apa yang disebutkan)

dalam (surah) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi

lcaum yang menyembah (Allah)," ia berkata" "Maksudnya

adatah, untuk umat Mtrhammu6.tA63

24981. Ali menceritakan kepadaku' ia berkata: Abdultatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thathah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Atlah, ,fl fuA $S -lit
@ 6-* "sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam

(surah) ini, benar-benar meniadi peringatan bagi kaum yang

6' Tidak kami temukan otsar ni dalam literatur kami. Lihat As-Suyuthi drJiam Ad'
Dur Al Mantsar(516t7).

62 As-Suyuttri dalam Ad-Dw Al Mantstr (5/686), hanya dinisbatkan kepada lbnu
Jarh.* Ib*-Al Jauzi dalam zad Al Masir (5/39t) dan As-suyuthi dalam Ad-Dar At
Mantsur (516E7), hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir'
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menyernbah (Attah)," dia berkata, uMaksudnya adalah' untuk

seluruh alam."4fl

24982. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu-Juraij, tentang firman Allah, tii" l-ilt
@ 6-* rJfLll "Sesungguhnva (apavang disebutlwn)

doto* i**i) ini, benar-benar meniadi peringatan bagi

lraumyangmenyembah(Allah),"iaberkata,"Mereka
mengatakan batrwa sesungguhnya datam suratr ini terdapat

peringatan.ua65

Sebagian ulama berkata, "Dalam Al Qur'an terdapat perintatr

shalat lima wakhr, barangsiapa menunaikannya maka ia menjadi

peringatan bagi sekalian manusia."

24983. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibqu !,aid berkata

tentang nr-* All;, @ 6-* ,$--ff'S ;:LL
"sesungguhnya(apa.yangdisebutlwn)dalam(surah)ini'

. benar-benar meniadi peringatan bagi kaum yang menyembah

(ltlah),,|. dia berkata, ..Sesungguhnya dalam Al Qur.an ini

terdapat manfaat dan tanda bagi orang-orang yang tekun

beribadah. Itulah peringatan.'/66

Firman-Nya, @ <t-;fiLU $yASXJlli. "Dan tiadatah

Kami mengutus knmu, melainlran untuk (meniadi) rahmat bagi

semesta alam." Maksudnya adalah, Allah berfirman kepada Nabi

* lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya(82471),As-suyuthi dalamAd-Dur Al Mantsur

(iiogo, dinisbatkan kepada l-bnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim'

iry-sy"ut u"i datam Fath Al Qadir (31433), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, dan lbnu Abi Hatim.
*, ar--ioyotfri dalam Ad-Dur At Mantsur (51687),dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan

Ibnu Al Mundzir'* ar-soln tt i dalam Ad-Dur Al Mantsttr (51687), dinisbatkan hanya kepada Ibnu

Jarir.
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SAW, "Tidaklah Kami mengutusmu, wahai Muhammad' kepada

makhluk Kami, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam'"

Para ahli talailil berbeda pendapat tentang makna ayat ini.

apakatr yang dimaksud dengan seluruh alam mencakup orang mukmin

dan kafir? Atau khusus orang mukmin?

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr selunrh alam,

mencalnrp orang kafir dan mgkmin. Dan, yang berpendapat demikian

adalah:

24984. Ishaq bin Syatrin menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

bin Yusuf Al Azraq menceritakan kepada kami dari Al

Masudi, dari seseorang bernama said, dari Said bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam kitab-Nya, iii
@SJtfLU llt$lj "Dan riadatah Kami mengutus

kamu, melainkan untuk (meniadi) rahmat bagi semesta

alam.,, Dia berkatq ''orang yang beriman kepada Allatr dan

hari akhir ditetapkan mendapatkan raltmat di dunia dan

akhirat, adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan

rasul-Nya maka akan terkena musibah ummat, benrpa

penenggelaman dan pelemparan. "a6T

24985. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Abu Said.

dari said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

@ 6ritlt't;'$v$l5l, t1j " D an ri ad at ah Kami me nsutus

kamu, melainlan untuk (meniadi) rahmat bag' semesta

alam," dia berkata, "Rahmat telatr sempurna bagi orang yang

beriman di dunia dan akhirat. Bagi orang yang tidak beriman,

*? Ath-Thabrani dalam Al Kabir 3223) dan Al Haitsasri ddam Maima' Az-

Zana'id(7169).
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ia selamat di dunia dari siksa yang menimpa umat

terdahulu'#8

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr khusus orang

beriman. Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

24986. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

memberitahukan kepada kami, ia logrkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, @ 6ifrL1t;, $FtX511j "Dan

Tiadatah Kami mengutus kannu, melainkan untuk (meniadi)

rahmat bagi semesta alam," dia berkata, "Maksud lataz}n

'rahmat bagi semesta alam' adalah orang yang beriman

dengannya dan .membenarkannya." Tentang firman-Nyu, 3b

@t A:&iK"a.In-:2's "Dan aht tiada mengetahii'

fi6niaaiY-t itu cobaan bagi kamu dan kcsenangan sampai

kcpada suatu waWu," dia berkata, "Ia menjadi fitnah bagi

mereka dan ratrmat bagi mereka." Ha[ ini dinyatakan secara

global dalam frman-Nya, @ 6jfiL't;:t$y6$l3V;
"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainlwn untuk

(menjadi) rahmat bagi semesta alam." Maksud lafaztt

'semesta alam'adatah orang-orang yang beriman dengannya

dan membenarkannya.

Pendapat yang paling tepat adalatr pendapat Ibnu Abbas,

bahwa Allah mengutus Nabi SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam,

mencakup orang mukmin dan kafir. Adapun orang beriman,

sestrngguhnya Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi mereka, karena

Allah telah memberinya petunjuk dan memasukkannya ke dalam

surga atas keimanan dan amal shalih tnereka. Sedangkan orang kafir,

sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjadi ratrmat bagi mereka

dengan tidak diturunkannya siksa kepada mereka di dunia,

sebagaimana diturunkan kepada orang-orang kafir terdatrulu.

6t lbtd.

il-5i'l
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A j613.;,us;b)iigd*;fr)S
@ca,J

" Katal<,an lah'sesnngu tvty o y dng diw atryil<m l<ep adaku
ddalah, " B ahw asarry a Tulwrvrw anahh Tuhm Y mrg Esa.

Maltohendaklahl<frnwbqsqahdtri(l<epada,Nya)."
(Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 108)

rarirwir rimln A[ah : u ul'?ilfg 4L6it3) s
@ 6ra# r1l j$ (Katahantah,' "sesungguhnya yang

diwahyuhan kepadohu adalah: Bahwasanya Tuhanmu adalah

Tuhan Yang Esa. Malsa hendahlah hamu bercerah diri [hepada-
NyaJ-")

Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Katakan, watrai

Mtrtrammad,'Tidaklah Tuhanku mewahytrkan kepadaku,selain
mengatakan bahwa tidak ada ttrhan bagi kalian yang patut diseinbatr

selain Tuhan Yang Satu, dan tidak dibenarkan bagi kalian untuk

menyembatr selain-Nya'. "

6rI;1 ,il j{i "l,tata hendaHah kamu berserah diri
(trepada-Nya./" Maksudnya adalatr, apakah kalian bersedia tunduk
kepada-Nyq wahai sekaliar-r orang-orang musyrik yang menyembatr

patung dan berhala, serta membebaskan diri dari menyembatr selain

tuhan kalian?

eec

6D u'tl At +.* tt*U)li U S Lj or'; oy ;,;:" e'Hri( iit3E;6:"e'Hri( jit6;'9lq.
)lo,

-z )'29t*bt
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" I il<fr mff e\a b qp alin3, mal<o l,,ata1<mtlah,' Al<u tclah
nmy amp ail<m lnp ada l<frnuu sel<aliart ( ai a, a") y arlg s cfi na

(arfiarakita) dnrJ dlil ddak mengetalwi dpal&h yolttg

diancarri<anl<epadmrw it;rt ildf,h dekat atau masih iilth'?'
(Qs. Al Anbiyaa' l}Ll: 109)

rariiwit fi*ga Allah: -?!$fi {; i,'H3il.i 6} tg
@ At$(,U;l|j\ Qika rnereka ' berpating, maka

hatakanlah, "Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian

[ajaranJ yang sama [antara kital dan aku tidak mengetahui apahah

yang diancamkan hepadamu itu sudah dehat atau masihiauh?")

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman: Jika

mereka membelakangi, wahai Muhammad, dan enggan beriman dan

mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa, juga

berpaling darinya dan enggan megiawab sennn. kepadalya, maka

sampaikanlatr kepada ,n"irtu, 7E & 'gil;it ifr uMaka

Katblsntah, 'Aht telah merryampailran kepada lamu sekalian (aiaran)

yang sama (antara kita)'." Maksudnya adalah, beritahu mereka batrwa

kamu dan mereka sama-sama mengetatrui batrwa sebagian kalian

adalah musuh bagi sebagian yang lain, tidak ada perdamaian di antara

kalian dan tidak ada keselamatin.

Adapun yang dimaksud dalam pembatrasan tersebut adalatl

kaum Rasulultatr SAW dari orang-orang Quraisy. Seperti disebutkan

dalam riwayat beri}ut ini:

24987. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalgr dari Ibng Jtraij,- {ari Mujahid, tentang firman

eian, 7tfr g'Piri( iLW; op uita meretw berpating,

mala lwtalcanlah 'Aht telah menyamPaikan lcepada kamu

sekalian (ajaran) yang sama (antara kita)," ia berkata
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..Maksudnyaadalah,jikamerekaberpaling,yaituorang.

orang QuraisY.'/6e

Firman-Ny a, 5iio3(,3; J lS*r!,16y,'oo" atat tidak

mengetahui apakah yong diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau

masih jauh?" Maksudnya adalah, Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

"Katakanlah, watrai Muhammad, 'Aku tidak mengetatrui kapan waktu

siksa yang diancamkan Allah atas kalian akan dittrunkan, lalu Dia

membalas dengan hal tersebut. Aku tidak tahu, telatr dekat atau masih

jauh'?"

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya yang menyebutkan riwayat berikut ini:

24988. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jurgrj, tentang firman Allah, <s:!J ob

zi;j(, u ; art "Dan ahu tidak mengetahui apalcah

yang diancamkan kcpadamu itu sudah dqkat ataunmasih

jauh?" ia berkata, "Maksudnya adalah, masa yang

ditentukan."aTo

aao

;[i @ 5;321'Y'{:i )A A iJi'& t3Y

@* $t€t$o'i-i-,ilAi;s
"sesnnggutvny o D'b mmgetalwi pulcatnan (y ong )anau

ucapl<mf dorgdn tnang.terangal dsrJ Dia mengetalwi apa

y6;slr*rn r-ci}],tsialc,fl/t. Don aku tiadt mutgetahui, boleh

* Tidak kami temukan atso midalam literatur kami.
1'o Al qurthubi dalam tafsirnya (ll/350) dari Ibnu Abbas.
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i adi hdt iat cobanl bagi l<arfw dmt l,"esenangmt safiip1i

lnpada swlttt waktrt." (Qs. Al Anbiyaa' l}Llz 1 10'11 1)

-: t/ -zz -o/'.1

ralrwil Srman- Allah: Vffi )A<- #i{5. fry

@ +' lt*' K"{+ Iw eis;r@ <,H) 
- 

(les unisuhnva

iio'^rrginhui perhataan [yang kamu ucapkanJ dengan terang-

terangan dan Dia mengetahui apa yang kamu rahosiakan- Dan aku

tiada mengetahui, boteh iadi hal itu cobaan bagi kamu dan

kesenangan sampai kepada suatu waktu)

Allah berfirman kepada Nabi SAW: Katakanlatr kepada orang-

orang musyrik, "sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kalian

ucapkan secaxa terang-terangan, dan Dia mengetahui hal-hal yang

kalian rahasiakan. Allatl mengetatrui semuanya, tidak ada sesuatupun

yang tersembunyi bagi-Nya. Jika Dia mengaktrirkan siksa bagi kalian

atas kesyirikan yang kalian rahasiakan, atarl perkataan yang kalian

ucapkan secara terang-terangan, maka aku tidak mengetatrui sebab

diakliirkannya siksa tersebut atas katian? Boleh jadi itu merupakan

bentgk cobaan dan kesenangan bagi kalian sampai bataS waktu yang

telatr ditentukan, kemudian Diamentrunkan siksa-Nya atas kalian."

Demikian penalovilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

24ggg. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Ilhurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Alah, Stiil| K"^;r.i;lA 6J 3Y

@gO, 
,,Dan aht tiadamengetahii, bolehiadi hal itu cobaan

big tramu dan pcsenangan sampai pepada suatu waldu," dia

berkatq .,Maksudnya adalah, boleh jadi siksa dan kiamat

yang Aku dekatkan kepada kalian, diakhirkan dari masa

kalian unhrk beberapa masa, dan kenikmatan sampai batas
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waktu yang ditentukan, sehingga perkataan-Ku atas hal itu
sebagai fitnah dan cobaan bagi kalian."aTl

ooo

1ri,;6 le ivz$',;F1l Vjt ",rrt, kr A ie
" (lvluhanmad) bql<ata"'Ya Tuhanl<u, beriloh lceputusan
dengan adil. Dan Tuhan Karrli" ialah TulwrJ YarrgMaha

Pernnahlagl yartg dimohorrlran putolorrgan Nyc tarhadop
apa yang l<otrw l<ntalcan'." (Qs. Al Anbiyaa' [21] : 112)

rarrwir liman Altah: 6 i9 iti-jjft L$Ci;'{U'SJJ ;'S
@ 6j; (MuhammadJ berkata, "Ya Tuhanku, beriiah hepuiusan

dengan adil Dan Tuhan Kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah
lagi yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang-hamu
katakan.'t)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman: Katakan,

watrai Muhammad, "Ya Tuhanku, berilatr keputusan antara aku dan

orang-orang yang mendustakanku dari orang-orang musyrik yang

ingkar kepada-Mu dan menyembah selain-Mu dengan menimpakan

siksa-Mu atas mereka."

Itulah Al Haq (kebenaran) yang Allah perintatrkan kepada

Nabi-Nya, agar meminta keputusan dengannya, seperti firman-Nya,

@ 'r*$l'i a\;,r&V;'6i(#. #g; "Ya ruhan Kami, beritah
lceputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan
Engkaulah pemberi kcputusan yang sebaik-bail*tya. " (Qs. Al A'raaf

[7]:89)

t7' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (SD47l).



SurahAlAnbiyaa'

Demikian penalonrilan kami, sesuai dengan penakwilan pala

ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

24gg}. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu Jwuij, ja berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman Allah, *\ *rqtJii "lMuhammad) berkata,

'Ya Tuhanht, berilah keputusan dengan adil''" Ia berkat4
,Tidak ada yang memberi keputusan dengan benar kecuali

Allah, dan jika di percepat datangnya di dunia, maka hal itu

adalah bentuk ujian Allatr kepada umatnya 
a72

24ggl. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharrunad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Mamar, dari. Qatadah, bahwa Nabi SAW jika ikut

berperang, *\ '*t tt # "(Muhammad) berkata, 'Ya

. Tuhantat, berititr kcputtisan dengan adil'.'A13

- Para ahli qira'at berselisih pendapat tentang qira'at ayat, ',Y

frfA "(Muhaimad) berkata, 'Ya Tuhanht, beritah keputusan'''474

Mayoritas ahli qira'af di selurufu negeri Islam membacanya dengan

harakat lrasrah pada htruf Da'dan menyambunghwaf alifpada lafaztr

'${t seaagai bentuk doa dan permintaan. Adapun selain Abu Ja'far

men-dhammah-kan huruf ba' padalafazh y: sebagai bentuk seruan

mufrad. Adapun selain Adh-Dhahhak bin Muzahim, pernah

diriwayatkan batrwa ia membaca '&l nit sebagai bentuk khabar

a2 As-suyuthi dalam Ad-Dtr Al Man*ur (5/689), dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan

Ibnu Al Mundzir.
tR lbnu Abi Hatim dalam taftirnya (5/689) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

(l l/351).
oro iumhur membacanya sebagai kata perintah dengan kasrah pada huruf Da'.

Abu Ja'far Al Qa,qa, dan Ibnu Muhaishan membacanya dengan dhammah pada

huruf ba'
Adh-Dhahhak, Thalhah, dan Ya'qub memberi tntakatfathahpada huruf kaf dan

dhanmahpadahuruf ziz.
Li}rrt Tafsir Abu Hayyan Q 1474) dan T{sir Al Qurthubi (l l/35 1).
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batrwa Allah paling adil keputusan-Nya dari selurutr hakim' Ia

menetapkan huruf i"' puau lafazh t-t meriadi ,is dan memberi

harakat hamzahpada huruf alif dm latazlnpiif serta me-rafa' -kannya

sebagai benttrk khabarbagr lafa^ ?'
Qira,atyangtepatmenunrtkamiadalalrmenyambrrnghrrnrf

ba. dari tafazh #dnrmemberi harakat trasralpada lafazh p', tttt'
membiarkan t[rnrf aly'terputus dari lafhzh 13r t"6u*aimana qira'at

para atrli qira'at di selurutr negeri Islam, karena ia telatr menjadi

hujjatr dari para ahli qira'ar. Adapun qira'at lainnya, dianggap

sebagaiqira'atyangmenyimpang'Qira'atyangdiriwayatkandari
Adh-Dhahhak terdapat penanrbatran huruf pada tulisan mushaf, dan

ini tidak dibenarkan. Selama tidak ada penambatran hunrf, maka

maknanya dianggaP benar.

Sebagian berpendapat, mengenai firman-Ny 
" {V Ft.lt *

batrwa bila redaksinya disempurnakan maka menjadi &t +t ,Y

;;;t',:lq?a.',Katakanlatr,'Tuhanku, berilatr keputusan hukum dengan

hukum-Mu yang adi1." Kemudian lafahiUjiainup"skan yangmana

lata6fr meniaAi sifat baginya, dan diletakkanlah pada posisilafa2,,

tersebut. Ini merupakan satu penalorilan yang boleh-boleh saja,

namgn penakwilan yang kami katakan lebih jelas dan lebih sesuai

dengan perkataan para ahli taklvil, yang karena alasan itulatr kami

memilih penakwilan tersebut.

Firman-Ny 4 6#Y & LtiS ti3Jt(li. "Don Tuhan Kami

ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagt yang dimohonftan pertolongan-

Nya terhadap apa yang kamu latakan." Maksudnya adalah, Allatl

Ta'alaberfirman, "Katakanlah, watrai Muhammad, 'Tuhan kami yang

merahmati para hamba-Nya dan menganugerahkan kenikmatan

kepada merek4 yang aku mohon pertolongan kepada-Nya atas

oerkataan kalian kepadaku begkenaan dengan ajaran yang aku bawa'."
'<,i,;i irli Hi63l5=Hr5 {t1i;.f "orang ini tidak

tain- iwnyalah seirang manusia (uQ seperti kamu, maka apalrah
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lramu fnenerima sihir itu, padahal kamu menyalailrannya? " Dalam

ayat lain, b3 'i & d;tt "Molah diada-adalannya, bahpan dia

sendiri seorang perryair." Juga kebohongan_Bqli* terhadap Allah dan

perkataan kalian, firman-Ny", (ij '{;}i Lii "Tuhan Yang Maha

Pemurah mengambil (mempunyai) anak" Sesungguhnya semua itu

mudah bagi Allatr rurtuk memberikan keputusan antara akn dengan

kalian, dengan menyegerakan siksa dan adzab-Nya kepada kalian

lantaran perkataan katian yang dusta.a75

o" Dalam manuskrip tertulis: akhir penafsiran surah Al Anbiyaa' shalau,atullah
'alaihim. Selanjutnya adalah penafsiran suratr Al Hail' Segala puji bagi Allah
Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam.
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SURAH AL I{AIJ

;jy':siifr";,
Ya Allah, berilah kcmudahan

i#: 5, )tdi'-iiJ5 5t H,,fri Agi 6n-
lL a5, ;#513'*4 3L $iq,'{3 ii_
'L<jJ t;<^,i,t 3 b9"J()i;i;tiiS'F *ri

@!+1, I't$::e
"Hdi rnamtsia, bqtakwalah l<epadf, Tuhanrrru;

sesuf,rggulvrya l<eguncangan Hoiri Kiamat itu ddalah ntaht
l,cjadian ydng sarrgat besm (dahsyat). (Ingatlah) pada hmi

(l<etih)l<f,nuumelihatl,"eguncarrgmriaulalailahserwa
wmrita yclng menyusui anal<nya dmi anak yarrg disusairrya
dffi gugwldhttanamsdrl segala wanita ydrrgharnil, dmt

l<frnw lihat mamtsia dalarn l<eadafrn mabuk, padahal
sebenarnya mqela fidf,k mabuk, al,an tntdpi ad.zab Allah

iht sangatl<ffas." (Qs. Al }Jaij QZ)z L.2'1
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Talrwil firman Allah: iQli' $ $;"r/i 6 dA EH

6?*jf*'#.ffiF,ffie*C'r
fiai--manwia, bertalopalah iipada Tuhanmu; sesungguhnya

keguncangan Hari Kiamat itu adalah suatu heiadian yang sangal

besar [dahsyatJ. [IngatlahJ pada hari tketihal hamu melihat

keguncangan itu, talailah semrm wanita yang mcnyusui anahnya

dari anah yang disruuinya dan gugurlah kandungan segala wanita

yang hamil" dan kamu lihat manwia dalam headaan mabuh,

padahal sebenamya mereha tidah mabuh, ahan tdapi adzab Allah

itu sangat heras)

Abu Ja.far berkata: Allah Ta.ala berfirman, *wahai

manusia, waspadalatr terhadap hukuman Tuhanmu dengan cara

menaati-Nya. Taatitatr Dia dan janganlatr durhaka kepada-Ny4 karena

hukuman-Nya bagi orang yang dihukum-Nya pada Hari Kiamat

sangatlah keras."
-)tllah 

kemudian menggarnbarkan- kengerian tanda-tanda hari

tersebut dan kemrurculanrrya, 1# : Ji i6fr 'tlil: 5t
,,sesungguhnya guncangan Hari Kiamat itu adalah suatu lceiadian

yang sangat besar (dahsYat)."

Para ulama berbeda pendapat mengenai wakttr terjadinya

guncangan yang digambarkan Allah dengan sangat kerasnya itu.

Sebagian mengatakan bafiwa itu terjadi di dunia sebelum Kiamat'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

24gg2. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah'

tentang firman Allah, ,# '.Ji i6f' "Ui 5l
"sesungguhnya guncangan Hari Kiamd itu adalah suatu
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kejadian yang sangat besar (dahsyat), " ia berkata, "Hal itu
terjadi sebelum Hari Kiamat.'A76

24993. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Shult menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Kudainah menceritakan lepada kami dari Atha

dari Amir tentang firman Allatr: 5fH.,$3;$iW-
,#'.5, $ai':^iij "Hoi manttsia, bertalcwalah lcepada

Tuhanmu; sesunggulmya kcguncangan Hari Kiamat itu
adalah suatu kciadian yang sangat besar (dahsyat)," ia

berkata, "Ini terjadi di dunia sebelum Hari Kiamat."411

24994. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

. menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman

Allah, l# : -* {ai "iil5 51 " Sesungguhnya guncangan

Hari Kiamat itu adalah suatu keiadian yong sangat besar

(dahsya)," ia berkata, oMaksud lufar}l, ry:".2"!Y*yy:
Kiamat adalatr tangfandanyal... 

'e 37'r:i6;3 ii,
u'sl ;;(s ;;v71 J:;,>$ b 

"J6 

;135-g t4/*,9*e'y;i;-#.b;:+.'##-YH,l2S ;ifi 4fi'"6!J't;;<1, ri 6!'lhgottah) pada hari

(t@tika) lramu melihat keguncangan itu, lalailah semua

wanita yang menryui analarya dari anak yang disusuinya

dan gugurtah lwndungan segala wanita yang hamil, dan

lrnmu lihat manusia dalam keadaan mabuh padahal

sebenarnya merelca tidak mabulc, akan tetapi adzab Allah itu

sangat l(eras."478

16 Ibnu Abi Syaibah ddam Al Muslmaf (71151) menyebutkan riwayat serupa, dan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (10D472).
a77 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya 00Da7D serta As-suyuthi dalam Ad-Dun Al

Mantsur (6/7), menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
a78 As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr At Mantsur (6/7), rnenisbatlonnya kepada Ibnu Jarir

dan Ibnu Mundzir.
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24995. Ibnu Humaid
menceritakan

firman Allah,

,# "Hni
sesungguhnya lceguncangan Hari Kiamat itu adalah suatu
lccjadian yang sangot besar (daluyat)," ia berkata, *Ini

terjadi di dunia, dan menjadi salatr satu pertanda kiamat."aTe

Diriwayatkan beberapa hadits dari Nabi SAW yang
menguatkan pendapat mereka, meskipun ada laitik terhadap sanad-
.nya, yaitu:

24996. Abu Kuraib menceritakan kepada kanri, ia berkata:
Abdurratrman bin Mtrhammad Al Muharibi menceritakan.
kepada kami dari Isma'il bin Rafi Al Madani, dari Yazid bin
AbruZiyad, dari seorang satrabat Anshar, dari Muhammad bin
Ka'b Al Qazhi, dari seorang sahabat Anshar, dari Abu
Hnrairatr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 ahtij fS

- _,9d J" ryri i ,Jl,t;,titt iri ...Jat',y ,,t'r\ti ,pr7;5t ge
i5;iitr l?lu-:61j 1tt 

jy ,;!- &W-.,5A ,ttlr.*.fi*,
,9GB bn, +'#'i* i1i ,.tr1 t? ft ,i,6 

-.'oj'.,J! 
t':tiat

qj.. f9! Y :\9,t :,iu,.ry :!u1r ,7fl1 ziai :)5\t
,ig(l;*'ilr.,Jrl,.,ii' 't;,;Xu ,1tit ,hi"* ii" ]i!, .&*J6r

id{rt S+J a' 
'iVi.,trr_,rs q.'lt-f5)'i e\suJ;,t'#l L#

!''tx"t"f :;';ri'lifft!1';ryrjtr$'itbt"fflii*o 
)r)- r;i @,i,vi (K @ w ;JfF' $

*#Y it :WL,ii{J arrilr Wf i' ,l ),}t ri4rrs 
"o)\.r,:dp:)t J"lJ ,r"ib 

"t" 
1,3'' t4 a:i3\ &b .;tnu. ,*ir

:1Y!l ,lV ,y {.f ,*4t '752,,0tij7t 112 ,h,*( '41
|ffi.,gtci-b-r,t ,,,,6t ji-:'-g,p ,W*j i'..H iSir ritiiii
&r Jrs_ q)Jt'i r,tbti.- ;,iiqyt$: u$?i-@ r6li-6-y

menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
kepada kami dari Atha, dari Amir, tentang

'. .*''iAi "iiJj 6;H.,'ti:t; lg L$y,_

manusia, bertaloyalah kcpada Tuhanmu;

t' Ibnir Abi Hatim dalam taftirny a (10D473).
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,*tru rl ,,rr ,* i.ry ,4.)i:r:trffii$S#-i;bC*
trirr L .7fir 'u U.4;ieli.,r;-ii tlt gljt,rt , .lt ;; U ,p':\,
:i*r:t tl;b',iJ'j,Jiiri .* 'ifi r(Jr'J1 ,:h j ,y.'*t
,=p n' & ,3in' jr-, Uti '#l#8 'j ,,+tU oja6'i;s
ilr O*-r ,yt ]l;l rrl Jtii ,:,il|'ga ,:;rt". qlrlX- t br1ilr1 :nt-3

lnrr):iiii#{'f:iiwhi:,,W::q*
{fi t T,i' Eu ue#;ti#'d, i{f, dt$
(Ls S 4r|i'if$:\,t1 & 4.1#e- :3, " Ketitra Ailah
selesai menciptakan langit dan bumi, Alloh menciptakan

sangkalrala dan memberikannya kepada IsraJil, maka Isra/il
pun meletal*onnya di mulutnya, matanya menatap ke Arsy

sambil menunggu kapan diperintah." Aku (Abu Hurairah)

lalu bertanya, "Ya Rasul, apa itu sangkakala?" Beliau

menjawab, "Terompet." Aku lalu bertanyq "Bagaimana

wuj udnya? " Beliau menj awab, " Te r omp e t y ang s angat. b e s ar,

yang ditiup sebarryak tiga kali. Tiupan pertama adalah tiupan

lrptahttan, tiupan kcdua adalah tiupan kematian, dan tiupan

lrctiga adalah tiupan kcbangkitan menuju Tuhan semesta

alam. Allah SW memerintahkan Israfil untuk melalatkan

tiupan pertama, maka terkejutlah semua penghuni langit dan

bumi lrecuali yang dike:hendaki Allah. Allah menyuruh Israfil
untuk memanjangkan dan memperlama tiupanya tanpa

berhenti. hulah malaudfirman Allah, 'Tidaklah yang mereka

tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada

baginya saat berselang'. (Qs. Shaad [38]: 15) Allah lalu
menjalanlran gunung-gunung itu sehingga menjadi

fatamorgana, serta mengguncang bumi dengan sekeras-

lrerasnya, hingga memporak-porandalan penghuninya.

Itulah maksud firman Allah, '(Sesunggulinya kamu akan

dibangkitkan) pada hari l@tit@ tiupan pertama
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mengguncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi oleh

tiupan lrcdua. Hati manusia pada wabu itu sangat tahtt'.
(Qs. An-Naazi'aat [79J: 6-8) Bumi pun menjadi seperti

bahtera yang terombang-amb@ di laut yang dipermainlan

oleh ombak dan mengguncang penumpangnya, atau seperti

lentera yang diganung pada Arsy lalu digoncang oleh roh-
roh, sehingga manusia menjadi bergetar di atas

permulraannya. Saat itu, lalailah wanita-wanita yang

menyusui terhadap anak yang disusuinya, wanita-wanita
yang hamil pun melahirkan, dan anak-anak tumbuh ubannya.

Syetan-syetan kabur hWga kc berbagai penjuru, lalu para
rnalailrat menyambut mereka dan memuhtl wajah mereka

sehingga kcmbalL Manusia berpaling dan saling mema:nggil.

Itulah maksud firrnan Allah, 'Hari panggil-momanggil,

(yaitu) hari (ketika) kamu (ari) berpaltng ke belakang, tidak
ada bagimu seorctng pun yang menyelamatlcan kamu dari
(adzab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak

' *ada baginya seorang punyang akan memberi petunjuk" (Qs.

Ghaa/ir (40): 32-33) Saat mereka dalam kondisi seperti itu,

tiba-tiba bumi terbelah dari ujung ke ujung, sehingga mereka

melihat suatu perkara yang besar, rnaka merelw pun dilanda
lrccernasan yang luar biasa lcarenanya. Hanya Allah yang
mengetahui kecemasan mereka. Mereka kcmudian

memandang kc langit, dan ternyata langit itu seperti kotoran
minyak yang mendidik Kemudion matahari serta bulan

tertutup, dan bintang-bintangnya betebaran, yang kemudian

dilenyapkan dari mer e ka. "

Rasulullatr SAW bersabda, "Orang-orang yang sudah mati
tidak mengetahui sediHt pun tentang hol itu. "

Aku (Abu Hurairatr) lalu bertanya, "Siapa yang dikecualikan

Allah dalam firman-Nya, 'Maka terkcjutlah segala yang di
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langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang

ditrehendaki Allah'? " (Qs. An-Naml l27i: 87) Beliau

menjawab, "Mereka adalah para sythada. Keterkcjutan itu

hanya sampai kepada orang-orang yang yasih hidup,

sedanglcan para syuhada hidup di sisi Allah dalam keadaan

diberi rezeki, dan Allah melindungi mereka dari ftcterftcjutan

pada lwri itu, serta memberi mereka rasa aman. Itulah adzab

Atlah yang diHrimlran-Nya kcpada makhluk'Nya yang jahat,

dan itulah maluud firman Allah, 'Hai manusia, bertalmtalah

lrepada Tuhanmu; sesungguhnya keguncangan Hari Kiamat

itu adalah suatu keiadian yang sangat besar (dahsyat)...'.

Hingga fi,rman Allah, '41*n tetapi adzab Allah itu sangat

keras'. "o8o

Pendapat yang kami sebutkan dari Alqamah dan Asy-Sya'bi

merupakan pendapat yang bisa diterima seandainya tidak ada Htabar-

khabar dari Rasulutlah sAw yang menyatakan kebalikannya, dan

Rasulultatrlah yang paling tatru makna-makna wahyu Allah'

Pendapat yang benar mengenai hal ini adalatr yang dijelaskan

suatu Htabar yang juga shahift. Diriwayatkan dari Rasulullatr SAW

sebagai berikut:

24997. Ahmad bin Miqdam menceritakan kepadaku, ia berkata:

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar ayalrku menceritakan dari Qatadah,

dari seorang sahabatry4 dari Imran bin Hushain, ia berkata:

Saat Rasutullah SAW berada dalam salah satu peperangan'

yang perjatanan telatr memisatrkan jarak para satrabatnya satu

sama lain, Rasulullah SAry berseru dengan ayat ini, L1,Jl-

Ui:u $Ai"iij5 fuf$,fr i3ti "Hai manusia,

bertalcwalah lcepada Tulnnmu; sesungguhnya keguncangan

480 HR. Abu Syaikh d^la*.Al 'Uzhmah (31822-825) dan Ishaq bin Rahawaih dalam

musnadnya (l/85) meriwayatkan hadits scrupa.
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Hari Kiamat itu adalah suatu keiadian yang sangat besar

(daluyat). " Mereka lalu menarik tali kekang, hingga mereka

berkumpul di sekitar Rasulullah SAW. Beliau kemudian

bersabdq iIU; ,J'6 .&t'i?tihr 
'ri6 

teui pj ili ttitu S;
';ri.it'u;-i Iw',J.,1, i( ,F gp ,1r3r 

'c;t'U;.y,4 y-:vi-,iiT ie-r(
y^ 4? U' 9{'+b &? *.i u 'ii' ,,16.:.1ti.'r6r ..11

rr ii j'uts v i!* ;sl;if dtprs fia tilpi *
LhVi'e*lit A'n b |:tt'nt.?ti c'u *'#'itif.
,i ftls \l ,4, f ,) Yl&J,s i1 ,,tit .l i3t 6 (rr;{l :J0
airllt gu+ "Tahukan kalian hari apa itu?" Mereka menjawab,

"Alleh dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda,

"Ittt adalah hari saat Adam dipanggil. Tuhannya

memanggilnya, 'Kirimlah utusan neraka, dari seribu orang

999 orang kc neraka'. " Mereka pun pucat, tidak tampak ada

yang tertawa di antara mereka.

Nabi SAW lalu bersabdq "Ketahuilah, beramallah dan

- bergembirolah karena pada diri kalian ada makhluk yang
'* 
apabila kcduanya berada di suatu kattm, maka keduanya

membuat mereka banyak Jadi, barangsiapa di antara bani

Adam binasa, mala binasalah ia, dan barangsiapa dari bani

iblis serta Ya'juj dan Ma'jui, binasa, maka binasalah ia.

Bergembiralah, kalian di tengah umat manusia tidak lain

seperti tahi lalat di tubuh unta, atau seperti worut belang di
kaki binatang."4tr

24998. Mutrarrmad bin Basysyar menceritakan kepada kalni, ia

berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hisyam bin Abu Abdullah menceritakan kepada

1tr lfr- Al Haldm dufraa Al Musta&ah (21450) dcngan sedikit perbedaan redalsi. Ia

mcnilainya slralrfi, dan penilaiannya itu dis€h{ui oleh Adz-Dzahabi.
Lihat Shat ih Musl im, kjfiab in or (379).
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kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain,

dari Nabi SAW, dengan riwayat yang semisalnya.as2

24999. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz

bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada karni, Ibnu Abi Adi mengabari kami

dari Hisyam, seluruhnya dari Qatadah, dari Al Hasan, dari

Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang

semisalnya.as3

25000. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Sa'id

bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Ala bin Ziyad, dat'.

Imran, dari Rasulullah SAW, tentang riwayat yang serupa.

25001. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia berkata:

Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata:

Aku mendengar bahwa ketika Rasulullah SAW putang dari

perang Usrah bersama para satrabatnya, sesudatr beliau

melihat ujung kota Madinah, beliau memlaca ayat, W-
t4;;3i, @ ,#t5, itai'dt5 5t"9, t3; lit'
" Hai manus ia, bertalcu, alah kepada Tuhanmu ; s e sungguhrrya

lreguncangan Hari Kiamat itu adalah suatu keiadian yang

sangat besar (dahsya). (Ingatlah) pada hari (retika) kamu

melihat keguncangan itu.... "

Rasulullatr SAW lalu bertanya, "Tahukan kalian hari apa

itu? " Ada yang berkata, *Allah dan Rasul-Nya lebih

mengetahui." Lalu ia menyebutkan hadits serupa, hanya saja

ia menambahkan: ,152*t'ui" W.,tg )! gIJ-r t d tsft

482 HR. At-Tirmidzi dalam tafsir (3169), Ahmad dalam musnadnya (41435), Al
Baihaqi dalam ls-Szzan Al Kubra (6/410), dan Ath-Thabrani dalam Al Mu'iam
Al Kabir (18/144).

u' Ibtd,

' : f iii'I1
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Wl;t;i,&,i:fr ,;ffi , W St .!; {,*
,Tidak ada dua rasil melainkan di antara lceduanya ada

masa Jahiliyah, dan merelra itulah penghuni neraka.

sedangkan talion berada di antara dua makhluk yang tidak

seorang pun dari penduduk bumi mencegah kcduanya

melainkan kcduanya membuat penduduk bumi itu bertambah

banyakKeduarnaffitlukituadalahYa'juidanMa'jui'dan
merekalah penghuni neraka. Bilangan mereka

di s empurnalan dengan or ang'orang rnungfik "uE'

25002. Yatrya bin Ibratrim Al Mas'udi menceritakan kepadalnr, ia

berkata: Ayalrku menceritakan kepada kami dari ayahnya,

dari kakeknya, dari A'masy, dari Abu shalih, dari Abu Sa'id

Al Khudri' dari Nabi SAW, beliau bersabd.a, 'eitl 'iil iq
'z;li; z;ra A uill,is n,iJfi slOr'c;t ui,Jyi,,Sti.'l6r c'd

f' trt,'r., i"i'Za' #j W iE e
t;v;trl4,,lfr,Y:;i'ai|#|di1,r3]i,fil

f,lii : lff , iff;nif .lt' &',il,' ff[f,y];
,,i.\, rF' d ,is:p( ypt ,Y 'tl r;i"lt j?r "Ditcatatwn

lrepadi Adam,' 'Keluarlnn utusan nerapa irul' Adam lalu

bertanya, "Apa ifu utusan neraka?" Allah berftrman, 'Dori

seribu orang, ada 999 orang. Pada saat itu anak kccil

muncul ubonnya dan wanita _yang hamil melahirkan

tcandrngannw i <'tt'"SlJ {;<3, i Y: {Sr,;()i ;;i
3$7 $l 'Do, kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk

padahal sebenarnya mereka tidak mabuh akan tetapi adzab

s As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (6/7), menisbatkannya hanya kepada

Ib,nu Jarir.
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Allah itu sangat keras'. Kami lalu bertanya, "Di mana orang

yangselarnat,yaRasulullatl?"Beliaubersabda'
,,Bergembiratan kalian, karena satu dari kalian berbanding

seribu pengrlatt Ya'iuj dan Ma'iui' Afu benar'benar

ber:h*op kalian menjadi seperempat penghuni surga!" Kami

pun bertakbir dan memuji Allatr. Beliau kemudian bersabda

"Aht benar-benar berhuap kalian menjadi sepertiga

penghuni surga.,, I(ami prrn bertakbir dan memuji Allah.

Beliau lalu bersabda, "Aht benar-benar berharap tralian

meniadi setengah penghuni surga' Sesungguhnya

perumpamaan lalian di tengah umat manusia septerti rambut

putih di tubuh sapi hitam, atau seperti rambut hitam di tubuh

sapi putih.'^8s

25003. ,Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'adz menceritakan kepada kami dari A[ A'masy, dari Abu

shalih, dari Abu sa'id Al Kfiudri, ia berkata". "Rasulullatr

sAw bersabda, 
,Allah berJirman tcepada Adam paitd- Hari

Kiamat'." Kemudian Abu Sa'id Al I(hudri menyebutkan

riwayat yang seruPa.a86

25004. Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia

berkata: Yahya bin Isa menceritakan kepada kami dari

A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al Ktrudri, ia

berkata: Rasulullah sAw berbicara tentang Hari

Kebangkitan. Beliau bersabda, "Allah berfirman pada Hari

Kiamat,'WahaiAdaml'Adammenja'wab,'Labbaikwa
sa'daih wal khairu bayna yadaik'' (Aht penuhi panggilan-

Mu, kebaitan ada di hadapan-Mu)' Allah berfirman'

4E5 HR. Al Bukhari dalam shatrihnya, bab: Ahadits Al Anbiaa' (2348) dan Ar-

Raqaq (6530), serta Muslim daluh ahahihnya (379)'
roo g3, tvtusnm datam shatrihnya (380) dan Ahmad dalam musnadnya (3/31).
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'Kirimlah utusan itu kc neraka'. " Abu Sa'id Al Khudri lalu

menyebutkan riwayat yang serupa.487

25005. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: Ayat ini turun

kepada Nabi SAW saat beliau dalam-suat'perjalanan W-
,#'.5 {ai"i,J5 51'fi{.' fri ,;6, "Hai manusia,

bertalcwalah kcpada Tuhanmu; sesungguhnya keguncangan

Hari Kiamat itu adalah suatu keiadian yang sangat besar

(datayat). " Hingga ayat, Lfi $t 4t:iffi "At , tetapi

adzab Allah itu sangat ftcras." Beliau lalu membaca ayat ini

benrlang-ulang, hingga para.satrabat beliau- menghampiri

beliau. Beliau lalu bersabda, ?rr'rl]d,- e'i 
g ft.ii l]i '\tl or3Ut

tlreL,*'rt;St W '&t il ,y C rt3' 
'c-i *4,1 p i'rT ! 'ii}

t-i:ot t$!,t-, ,Pi-* l' i;a ',ni( li6 1fi$t A2'*'4'
jl',#: * 0 r,:,J'i.1 /6., ,i,'€,16:*.{ *,,st} ,,stiy)

' :o(g if U "L- A s'C 6'i$)rt'&'ov' :$ltJr gris ,t y;}'r
i.tti'j*, {f 'u ei6'..it ,:dhU;t {hU- "rihuknn tratian

hari apa itu? Itu adatah hari saat Allah berfirman kcpada

Adam, 'Walwi Adam, berdirilah dan giringlah utusan

neralca, dari setiap seribu orang ada 999 orang'." Hal itu

memberatkan hati kaum muslim, maka Nabi SAW bersabda'

"Tetapkanlah usaha kalian, dekatilah kcbenaran, dan

bergembiralah! Demi Tulwn yang menguasai iiwalcu kalian

di tengah umat manusia tidak lain seperti tahi lalat di tubuh

unta, atatt seperti belang di koki hantan. Bersama kalian ada

dua maHtluk Ia tidak berada di suatu. kaum melainkan

kcduanya membuat mereka bonyak Dua makhluk in adalah

raz 4[mad dalam musnadnya(la3i.
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Ya'juj dan Ma'iui, beserta orang-orang lafir dari golongan

iin dan manus'o.tAtt

25006. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mtrtrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Ishaq, dari Imran bin Maimtuu'ia berkata: Aku

Kami menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Apakah kalian

ridha menjadi sepertiga penghuni surga? " Kami menjawab,

"Ya." Beliau lalu bersabd4 "Demi Tuhan yang menguasai

jiwaht, aht benar-benor berlnrap lalian meniadi se.paruh

penghuni surga. Aht alcan mengabari kaliart tuntang hcil itu.

Sesungguhnya tidak ada yang masuk surga selain iiwa yang

berserah diri. Minoritas kaum muslirn di tengah orang-orang

lmfir pada Hari Kiamat seperti rambut hitam pada sapi

putih, atau seperti rambut putih pada sapi hitam'."48e

25007. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, ,#:5 ,;61' l: 1l "sesungguhnvo

lreguncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang

sangat besar (daluyat),:' ia berkata, o'Ini adalah Hari

Kiamat."aeo

n8t Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/31)..
o8e Abdurrazzaq dalam tafsirny a (3 132).
as As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/7), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir. Di dalamnya terdapat redaksi,'Inilah permulaan Hari Kiamat."

r'f,I
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Lafazh "iiit ^"*pak'arr 
mashdar Sata jadian) dari S 1i -Jt :

i';lt - 'UlS - dengan harakat pasrah pada h,nrf za, sebagarmana

fr*ian aian, 6$ ,ii4]ll 4I: tlsf'Apabila bumi diguncanglran dengan

guncanganrrya (ying d.ahsyat)." (Qs. Az'Zalzalah (99): l) Demikian

pula setiap mashdar yang mengikuti polu bAf, maka huruf

pertamanya dibaca l*rrih, seperti t't*) - L*i - ','r't'Adapun
bentuk isim fa'il-nya adalah, huruf p.rtuirr*ya dibacafathah, sepefit

irjJ, dan ,li.jt r yME artinya yang berguncang dan yang

menggoda manusia, sebagaimana syair be-rilut ini,

itjjtrirf$r *, Jr Lf ;A S2w;;;
(orang Jahiliyah yang sesat saja tahu bahwa zaman berisi perkara-

perkar a mungkar dan guncangan"'{er

Firman-Nya, *;ii- "(Ingatlah) pada hari (petila) kamu

melihat lceguncangan itu." Mat<toarrya adalah, Allah berfirman, *Hari 
.

ketika-kplian, watrai manusia, melihat guncangan Hari Kiamat yang

membuat lalai setiap wanita yang menyusui lupa terhadap bayi yang

disusuinya lantaran kengerianny a yarug sangat."

Lafazh 37i artinya adalah, Jynu a"r, meninggalkan karena

sangat dalrsyatnya bencana. Latazh .$f jb'c.bl artinya adalah, alu

lupa akan hal ini. Pola lain adalah Jgi dengan harakat lwsrah pada

huruf y'r4" namun hal ini jarang dipakai, karena yang fasih yaitu

dengan harakat fathah pada hurtrf fta'. Sedangkan dalam bentukl'i/
mudhari', huruf ha dibaca fathah pada dua pola tersebut, tidak ada

bacaan lainnya. Darinya teranrbil kata dalam syair berikut ini,

.e, Bait ini milik Abu Zubaid Ath-Tha'i, bemama asli Harmalatr bin Mundzir,

seorang penyair Jahiliyah dari kabilah Thai' di Yaman. Ia mc'ndapati Islam dan

masuk Islam, serta wafrt tahun 4l ty66l M.
Bait ini terdapat dalam Ad-Diwan tefletak pada blok Al Mauu'ah Asy
Syi'riyyah At tiilairtmtWah Al Majma' Ats-Tsaqafi, Abu Dhabi'



y+',rrit?U^in,;;
"Hatinya sadflr, wahai 'Az, atau nyaris lalai.'As2

Tetapi jika maksudnya M4,, kedahsyatan itu_ membuatnya

tupa dan lalai, maka tafaztrnya yaitu r.if ,y')\, ti rl;\l "Perkara ini
membuatrya lupa hal tersebut".

Ada perbedaan pendapat mpngenai penetapan huruf ta'
marbuihah pa.da lafazh '*4, 'JL 

"semtta wanita yang

menyusui". Sebagian atrli nahwu Kufatr berpendapat bahwa jika huruf
ta' marbuthah dicantumkan pa.da lafa^ }4, "wanita yang

men1rusui", maka maksudnya adalah, ibu anak itir yang menyusui.

Sedangkan apabila tidak dicantumkan, maka maksudnya adalatr,

wanita yang diminta untuk menyusui anak tersebut.

Seandainya niaksudnya adalatr.sifatrya, ryaka tanpa huruf ,a'
marbuthah. Begitu juga setiap pola}ij. d* Jt[i yang hanya untuk

perempuan, bukan untuk laki-laki, tidak menggunakan hunrf ,a'
marbuthah,seperti lafainqf - ti Jor*l -'Jr; dan',p.b.

Abu Ja'far berkata: Pendapat ini menr.rnrtku lebih mendekati

kebenaran, karena orang Arab biasanya,ti{ak mencantumkan huruf ,a'
marbuthah pada setiap pola &;i dan JrU apabila digunakan untuk

menyebut perempuan, bukan untuk laki-laki. Tetapi bila mereka

menggunakan pola ini untuk menjelaskan bahwa seorang wanita akan

melakukan suatu pekerjaannya dan belum melakukannya, maka

mereka mencanfumkan hwuf ta' marbuthah untuk membedakan

antara sifat dan perbuatan. Seperti syair Al A'sya mengenai sesuatu

yang akan terjadi,

Tafsir AlJl.:Iha}rr{.

ae2 Separuh bait dari qasidahyang digubatr Katsir Izzah untuk memuji Abdul Malik
bin Marwan. Lrhat Ad-Diwan (ba1.224).

ilv, 2v u,t;)t )j,l'a;.&- '^;))). ,!:9 ,.? vr| 6
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"Istriht, pergilah karena engkau akan dicerai. Demikianlah, perkara-

perkara manusia pasti datang pada Pagl atau malam hari.'Ae1

Adapun isim fa'il yangmengandung makna sifat, seperti syair

Imra Al Qais berikut ini,

Jr* t')X 6:*'i:ic €';,t';"i J+ grt;

"Maka ladatangi wanita yang mengandung pada malam hori

s epertimu, dan h$ auhkan w anita yang menyusui dari anak yang

memakai jimat leher yang berusia setahun."aea

Terkadang'or?ng Arab mencantumkan huruf ta' marbuthah

pada dua makna tersebut, dan terkadang tidak mencantumkannya.

Hanya saja, gramatikal yang fasih adalah seperti yang aku jelaskan'

Jadi, takwilayatjrang sedang ditafsirkan ini yaitu, ingatlah, walrai

manusi4 hari saat kalian melihat guncangan kiamat. Setiap ibu yang

sedang menyusuinya akan lupa dan meninggalkan anak yang disusuinya

itu. Se-bagaimana dijelaskan dalarn riwayat-riwayat berikut ini:
1rv

25008. Yunus menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabari karni, ia berkata: Ibnu Zaid perkomentar tentang

firman Allah, i#5 T3 i*; 3L l7i q'ii
"(Ingatlah) pada hari (leetika) lrarnu melihat keguncangan

itu, lalailah semua wanita yang menrysui analotya dari anak

yang disusuirrya," ia berkat4 "Ia meninggalkan anaknya

karena bencana yang menimpa dirinya.'{e'

25009. Al Qasim menceritakan kepada kami , ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

o" Bait ini merupakan awal qasidah berpola bahr ath-thovil yurg digubatr oleh Al
A'sya untuk istrinya yang berdarah Hazani ketika dicerainya. Lihat Dtwan Al
A'syaSraLl22).

os Bait lnraul Qais, termasuk Baht Thawil. Lihat Ad-Diwan, hal. 35.
nei Bait Imra' Al Qais berpola bahu thawil. LhatAd-Diwan (hal. 35).



Tafsir Ath:Ihabad

menceritakan kepadaku dari Abu Bakar, daxi.Al Hasan,-

tentang firman Allah, ;1.5 T3 *^;) 3L 33i
"Lalailah semuq wanita yang menyusui analmya dari anak

yang disusuinya," ia berkata, "Maksudnya 1$alah i9

meninggalkan anak-anaknya tanpa menyapih.- 
'JL 

Ari)
|if- F *$ "Dan gugurlah kandungan segala winita
yang hamil." la berkata, *Maksudnya adalatr, wanita-wanita

yang hamil menggugurkar.r- kandungannya sebelum

sempurna."\i36 F *6 JL 'Cfit "Dan gugurlah

kandungan segala wanita yang hamil." la berkata,

'Maksudnya adalah, setiap wanita hamil gugur

kandungannya lantaran datrsyatnya bencana tersebut.'{tr

Firman-Nya: drfu ;(i ;5 "Dan lwmu lihat manusia

dalam lceadaan mabuk" Ulama qira'at dari berbagai negeri

membacanyu dr{J";()i;i dengan bentuk orang kedua tunggat.

Seolah-olatr maksud lataz}r. ini adalah, "Engkau lihat, yut ui

Muhammad, manusia pada waktu itu mabuk, padatral mereka tidak

mabuk."

Diriwayatkan dari Abu Zw'ah bin Amr bin Jarir, ia
membacanya ur6t 6'jt "dan kamu diperlihatkan manusia", dengan

dhammah pada huruf ta' dan nasbah (fathah) pada lafaztr ,r6t,
mengikuti pola pasif dari ,53 yang membutuhkan fa'il (pelaku) dan

maf'ul (obyek), seperti latazh * dan padanannya.

Bacaan yang benar menurut kami adalatr yang dipegang ulama

qira'at dari berbagai negeri, karena ada kesepakatan argumen dari

para ulama qira'at.

Para ulama qira'at berbeda datam membaca lafazir_ Ui*".
Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Bashrah serta sebagian ulama

ae6 As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur (6/7), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
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qira'at Kufah, membacanya {;<L,ilrJ {r* Mayoritas ulama

qira'atKufah membacanya c:iir. eb: af-, o(lt ,s:is.nt'

Pendapat yang benar menurut kami adalah, keduanya

merupakan qira'at yang populer di kalangan ulama qiro'at, dan

maknanya pun berdekatan, sehingga qira'at mana saja yang diikuti,

dianggap benar.

Makna ayat tersebut adalah, kamu melihat, wahai manusia,

manusia mabuk akibat bencana yang menimpa mereka dan

kengeriannya. Mereka bukanlah mabuk lantaran mintrm lfiamer.

Penakwilan kami sejalan dengan pendapat para ahli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25010. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Abu Bakar, dari Al Hasan,

tentang firman Allah, {r<L ;,6 ;j; "Dan lumu lihat

manusia dalam lreadaan mabuk " ia berkata, "Manusia dalam-'" 
keadaan mabuk karena takut." {!4 i g: "Padahal

sebenarnya mereka tidak mabuk" laberkata, *Mabuk bukan

karena minum khanoer."4et

25}ll. Al Hasein menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman

Allah, i;tKL, i g: "Padahal sebenarnya merepa tidak

mabulc," ia berkata, "Maksudnya adalah, mereka mabuk

4e7 lJalrrn/ndan Al Kisa'i membacanya a::*.{ ci rs*.
Ulama qira' at selebihnya membacanya {&.
Lilnt Hujjah Al Qira'at (11472) dan At-Taisir fi Al Qira'at As-Sab ', (hal. 127).

ae8.As-suyuthi dalam Ad-Durr Al lfiantiur (6/7), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
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bukan karena minum khamer. 3r*1 $ 4t:i "r$i 
"etrantetapi adzab Atlah itu sangat keras'-"1ee

25012. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tqnl*g
firman Allatr, ;rt4:rt'"6:ti {;t5,ig; uS.lJ,,(i i;t
3r*7 "Dan kamu lihat manusia dilam keadaan mabuk,

padahal sebenanrya mereka tidak mabulc, akan tetapi adzab

Atlah itu sangat kcras." Ia berkata, "Mereka tidak minum

khamer."s0

Maksud firman Allah, 3r*7 fi 4t:,i'1${j "lkon tetapi

adzab Allah itu sangat kcrds," adalah, mereka mabuk lantaran takut

terhadap adzab Allah saat melihat kedahsyatan bencana tersebut,

selain mereka mengetatrui kerasnya adz^b Allah.

eoo

' *; s,si:iL&; *,&fi e3 #i nti a
"Di antnra m"anwsio ada orang yolng rnerrtarmh tertarry

AJlah tanpa il'rrru pmgetalunn dan mrlrl'gilcuti setiap syetan
yarrg sangatiahat." (Qs. Al ruii Q2\ 3\

rarrwil firman Allah: & *,bil e394-i n6'6
@*-j#'iLfoi antara rilnoiin rao orong yang membantah

tentang AAah tunpa ibnu pengetahuan dan mengihuti setiap syetan

yang sangat jahat)

1e lbid
5m Kami tidak menemukan atsar mi. Lihat Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ah*am Al

Qttr'm (1215), Al Beghawi dalam Ma'alim AbTaruil QD73), dan Ibnu Al Jauzi

dalan Zad Al Mas ir (5 1404).
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Disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan An-Nadhar

bin Al Harits.

25013. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakankepadakami,iaberkata:AlHajjaj
menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman

Allah, *rb$A3-#,inlrt'ai "Di antara manusia ada

orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu

pengetahuan,,, ia berkata ..Maksudnya adalatr An.Nadhar

bin Al Harits."sor

Maksud lafazh, ii+3*4,; "orang yang membantah tentang

Allah,,, adalah, orang yang membantah tentang Allah, yang

mendakwakan bahwa Altah tidak mampu menghidupkan manusia

yang telah hancur-luluh dan menjadi tanah. * b, "TanPa ilmu

pengetahuan, " yarlgdikuasainya, melainkan dengan kebodohan,'d"
,,Dan ia mengihtti," dalam perkataan dan bantahannya tentang A[lah

tanpa ilmu pengetatru*. p; g,Y$iL !'setiap syetan yang sangat

iahat.'t. 
.,n,@

a.g rr:i JL rri, M-,{a#5 e {t r# ;f
"Yarrg telah ditntapkan terhadap sletan' itu, bahwa

barangiiapd yangbql<awan dertgan. dia, tmtu dia al<nn

*"rry u atlrmrrry a, dmt menrt dw any d l<e ad4ah nq dl<a 

"'(Qs. Al lTajj (ZTlt 4')

5or As-suyuttri datan Ad-Dwr Al Mantsur (6/8), menisbatkamyl hanya kepada

Ibnu Jarir, serta Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(1012470 dari Abu Malik.
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rarrwir rirman Allah:,11*4:l4,r6i'J5 6 Ir r# is
-pfr rt|i (Yang telah ditetaptin t"rhodop syetan itu, bahwa

barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia ahan

menyesathannya, dan membawanya ke adzab neraha)

Maksudnya adalah, telah ditetapkan bagi syetan.

Jadi, arti lafazin Q{ adalah ditetapkan, dan kata ganti pada

lafa?h # ^"*tuk 
kepada syetan, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

25014. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allatl, e;::i14 6
I 6.a

l!-1l "Yang telah ditetaplan terhadap syetan itu, balnva

barangsiapa yang berka'nan dengan dia," ia berkata,

"Maksudnya adalah, telah ditetapkan bagi syetan bahwa

barangsiapa di antara manusia mengikuti syetan."so2 *
Hal tersebut senada dengan riwayat-riwayat berikut ini:

25015. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu .Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, selunrtrnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ,#i{
i$j;:lt "Yang telah ditetaptcan teriadap syetan itu, balwa
barangsiapa yo?q..berkav,an dengan dia," ia berkata,

"Maksud latazfr, ilj adalah mengikutinya."5o3

25016. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajjaj

tt Abdrsnazzaq dalam tafsirnya (3t32),menyebutkan atsar serupa.
503 lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (lOD474) dan Mujahid dalam tafsirnya (2lal9)

menyebutkan atsr serrya.
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menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, iS|; li\ "Boh*a barangsiapa y?W.

berlcowan dengan dia," ia berkata, *Maksud lafbzh ;Y.;3

adalah mengikutinYa. "ss

Firman-Ny 
^, 

il-i,:il?t "Tentu dia alwn menyesatkannya."

Maksudnya adalah, syetan pasti menyesatkan orang yang

mengikutinya.

Kataganti 6 padalafazh ft;rkembali kepada ar pada ayat

iSjl "orang yang berkanan dengannya."

Takwit kalam ini adalah, ditetapkan bagi syetan bahwa ia pasti

menyesatkan para pengikutrya, tidak menunjukkan kebenaran kepada

mereka.

Firman-Nya: # vl:i Jl )2+{J "Dan membav'artya lce

adzab neraka." Maksudnya adalatr, syetan menggiring orang yang

mengikutinya kepada adzab Neraka Jatranam yang menyala Car:a

menggiringnya adalatr mengajaknya menaati syetan dan durhaka

kepada' Allah Yang Maha Pemuratr. Itulatr maksud syetan

membimbing orang yang mengikutinya kepada adz.ab Jatranam.

aoo

4 i3 
"G 

i KgE- 6$'t:$'n'ii o K bLivi 6N{;
'F'#-iSg #J iti ii,*, eX # r';3 iriS
't \iy$t 3:J,# 6Lx6( $fi A HJ

"€fi1A3

5u lbid.

t
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"Hai marutsio,, iika kfinu dalfir. l<eragumt tentang

l<ebangkitan (dnri lqtbur), mala (lrcltalruilah) sewn'ggulmt a

Xarli telah meniadilankanw dmi wnah, ketrudian dmi
setetcs 11aar.i, l<Emilidn dmi seguntpdl dfrrdh, l<.enwdion dmi

segwnpal daS*S yang senpumnl<eiadiarvrya dan yolng

tidak se.mpu:ma, dgdr Kanti ielasl<mlnpodol<frnuu dfrrr

Kami t"taplral dalarrt rahirn, dpd y61r1g l<ymi l<ehendaki

sanpai w aku y olttg ildah ditpnail<mt, l<errudim Kmni
t<ehwrl<f,rr t<ffiw seb ogai b ayi, l<errrudim (dmgan b u angrut'

angsau) l,ffiw sarnp ailah k"pd" l<eilew asaan,"
(Qs. Al ruij Qz)z 5)

Takruil firman Allah: t3f ,*fi!;;Sa KoLJlIiGln-'d#{r+#fr 
rufrr,***t5##'

iU:31 U"i '*on^io, iika'kamu dalam keraguan tentang

ieebangkitan [dari kuburJ, maka [ketahuilahJ sesungguhnya Kami

telah menjadihan kamu dari tanah, hemudian dari setetes tnani,

kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging

yang sernpurna keiadiannya dan yang tidah sempurna, agar Kami
jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahtm" apa yang

Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, hemudian

Kami keluarhan kamu sebagai bayi, hemudian [dengan berangsur-

angsurJ kamu sampailah hepada hedewasaan)

Ini merupakan argmentasi Allah terhadap manusia yang

diberitakan-Nya pada ayat sebelumnyq bahwa ia membantah tentang

Allah tanpa ilmu pengetahuan, melainkan karena mengikuti syetan

yang jahat. Juga sebagai peringatan dari Allah terhadapnya mengenai

letak kesalahan ucapannya dan pengingkarannya terhadap kekuasaan

Tutrannya. Maksud ayat ini adalah, wahai manusia, jika kalian

meragukan kekuasaan Kami trrtuk membangkitkan kalian dari kubur
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sesudah mati dan hancur-luluh karena kalian menganggap sulit hal itu,

maka penciptaan Kami pertarna kali terhadap bapak kalian yaitu

AdamAS,daritalrah,kemudianKamimenciptakankaliandari
nuthfah Adam, kemudian Kami mengubatr-ubah kondisi kalian, dari

satu kondisi ke kondisi lain, daxi setetes mani mer{adi segumpal

daratr,kemudiandarisegumpaldarahmenjadidaging.(Penciptaan
Allahyangdemikian)mengandungpetajaransertanasihatyangdapat
kalianpetik,selringgakaliantahubatrwaTuhanyangkuasa
melakukan hal itu pasti tia* sulit mengembalikan kalian setelah fana

sebagaimana dahulu kalian hidup'

Para atrli tal$ /il berbeda pendapat dalam menakwilkan firman

Allah, ,i{f $ N 
,,yang sempurna *eiadiannya dan yang tidak

,,r*puino." 
-Sebagian 

berpendapat bahwa itu nmerupakan sifat

nuit\ol, (air mani). Menurut mereka, maknanll adalah' Kami

menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nuthfah yeIng sempurna

kejadiannya dan yang tidak semPurna'

,*Menurut 
merek4 lafa,o .i/ilUer,'ti ciptaan yang sempurna,

dan lafazh #$ #3 Aerurtt nuthfah yang ditolak rahim dan

digugurkan sebelum menjadi ciptaan' Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berilut ini:

25017. Abu Kt[aib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu,awiyah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu

Hindun, dari Amir, dari Alqamalr, dari Abdullah, ia berkata,

.,Apabila nuthfah telatr masuk ke rahim, maka Allatt

mengufussatumalaikat,lalumalaikatituberkata,.Wahai
Tuhanku, apakatr sempurna kejadiannya? Atau tidak

sempurna?' Apabila Allah berfirman, 'Tidak semPurna

kejadiannya', maka rahim akan mengeluarkannya dalam

bentukdaratr.ApabilaAllahberfirman,.Sempuma
kejadiannya', maka malaikat itu bertanya"Apa jenis kelamin

nuthfahini, laki.laki atau perempuan? Bagaimana rezeki dan
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ajalny{? Sengsara atau bahagia?, Lalu dikatakan kepada

malaikat itu, .Pergilatr ke Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh) dan

catatlatr darinya sifat nuthfah intt' Malaikat itu pun pergi dan

mencatat sifat tersebut. Oleh karena itu, catatan tersebut tetap

ada padanya sampai ia melaksanakan sifatnya yang

terakhir."5o5

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr, yang

sempurna dan yang tidak sempurna' Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25018. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaimanmenceritakankepadakami,AbuHilal
menceritakan kepada_ kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, ififi #J # ,yang sempulna peiadiannya dan

yang tiiak sempurno,,, ia berkata, *Maksudnya adalatr, yang

semPunra dan tidak semPurna'"56

25llg. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia b,erkata:

Muhammad bin

Qatadatr, tentang firman Allah, # "e5 F "Yt

sempurna keiadiannya dan yang tidak sempurna"' ia

meiyebutkan riwayat yang semisalnya'5o7

Ahli talnffit lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

segumpal daging itu telah dibenttrk rupanya sebagai seorang manusia,

atau belum dibentuk. Apabila telatr dibenhrk maka ia sempurna

kejadiannya, sedangkan apabila belum dibentuk maka ia tidak

Tsaw menceritakan kepada Bami' dari

firman Allah, liii fi iiJ "Yang
rn keoada kami'dari
';$ $ # "Yans

s' Ibnu Abi Hatim dalaur tafsirnya (lOD472). Menurutnya' sanad hadits shahih,

dengan stfiismauq{dari segi-lafazh l@imtfu' doi *-9, hulum. As-Suyttthi

a4/|m U-Owr Al tiottsw (6710), menisbatlcannya hanya kepada Ibnu Jarir.
* Al M;;di aalam A*Nukrr- wi lt ttyrnr gm dar.Al Baghawi Mm Ma'alim

Ar-Taruil(?D75).tr 
^lbdunazzaq dalaur tafsirnya QR2).
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sempurna kejadiannya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25020. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Mghammad

bin Abdurrahman, dari Qasim bin Abu Bazx,th, dari Mujatrid,

tentang firman Allatr, il(i"Yong sempurna keiadiannya," ia

berkata "Maksudnya adalah janin yang gugur, yang

sempruna kejadiannya atau yang belum sempuma

kejadiannya."5os

25021. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kalni, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, X: W
#$ "Yang sempurna kcjadiannya dan yang tidak

---. sempurna," ia berkate "Maksudnya adalah, janin yang

gugur, baik yang telah diciptakan secara sempurna maupun

yang belum."5@

25022. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku daxi Ibnu Jruaij, dali Mujahid,

dengan riwayat yang semisalnya.s 
l0

25023. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdut Aola menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, ia berkomentar tentang

508 Al Mawardi dalam An-Nukot wa At Uyun (417) dut Al Baghawi dalan Ma'alim

At-TanzilQnTr.,, Uulania aaUm tafsirny a Ql4l9),Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (411\,

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'Taruil QnTr'
t'o lbid.



air mani dan segumpal daratr, "Apabila telah terbalik pada

ciptaan keempat, maka ia menjadi sosok yang diciptakan.

Apabila rahim menggugurkannya sebelum itu, maka itu
belum sempuma kejadiannYa."5r I

25024. ... Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari

Hammad bin Abu Salmah, dari Abp Hindun, -dari Abu

Aliyah, tentang firman Allah, 't1lJ #5 N "Yang

sernpurna kejadiannya dan yang tidak sempurna," ia berkata,
*Lafa^ini berbicara tentang janin yang gugur."5r2

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang

mengatakan bahwa maksud lafain fi$ uAA"n yang telah dibentuk

menjadi makhluk yang sempurna, dair maksud lataz4l^-f1?#J adaUn

janin yang gugur sebelum sempuma penciptaannya, karena lafazh

#if 4ZJ # "Yang setnpurna treiadiannya dan yang tidak

sernpurna," merupakan sifat mudhghah. Sedangkan nuthfah setelatr

menjadi mudhghah tidak lagi memiliki kondisi atau bentuk, sehingga

ia menjadi ciptaan yffig.Zeypuma.!?olerli setelah dibenhrk. Itulatl

maksud firman Allah, -^1, 
)-ai tzV "Yang sempurna kejadiannya

dan yang tidak sempurna." Yaitu yang sempurna kejadiannya dan

yang belum sempurna karena digugrrkan ibunya dalam bentuk

mudhghah, belum berbenhrk, dan belum ditiupkan roh padanya.

Firman-Nya: 'F'dl.g "Agar Kamiielaskan kepada kamu."

Maksudnya adalah, Allah berfirman, *Kami jadikan mudhghah

sebagiannya sempunra kejadiannya dan sebagian lain gugur serta tidak

sempuma, guna menjelaskan kepada kalian kekuasaan Kami terhadap

hal-hal yang Kami kehendaki, serta untuk memberitahu kalian tentang

awal mula penciptaan kalian."

ThfsbAth:fhabad

5rr As-suyuthi drdram Ad-hm Al Mantsur (6/7), menisbatkannya kepada Abd bin
Humaid dan Ibnu Jarir.
Ibnu Rajab Al Hambali dalamJami'Al 'Wumwa Al Hikmr (l/51).

5r2 Ibmu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5t221).
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Firman-Ny ,, iJ| ,F dyXSC ,6fi a i$j "Don Kami

tetaplran dalam rahim apa fang Kami trehendaki sampai waktu yang

sudah ditentukan " Maksudnya adalah, Allah berfirman, "Barangsiapa

Kqni tetapkan hidup hingga batas waktu tertentu' maka Kami

tetapkan ia dalam tuti* ibunya hingga waktu yang Kami tetapkan

bagrnya untuk berdiam di rahim ibrrnya sehingga ratrim itu tidak

menggugurkannya,daniapuntidakkeluardarira}rimituhitigga
,u*pui batas waktu tersebut. Apabila telah sampai waktu keluarnya

dari rahim, maka Kami izinkan ia untuk keluar dari rahim, dan ia pun

keluar."

Penakwilankamisejalandenganpendapatparaahlitakwil
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25025. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

AbuAshimmenceritakankepadakami,iaberkata:Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

-.kami,iaberkata:AlHasanmenceritakankepadakami'ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, selurutrnya dari

Ibnu Abi Naiih, dari Mqiahid, tentang firman Allah' I #-t
3:J,fJ 6y*SCr€t{t-"Don Kami tetapkan datam rahim

apa ydng ifumi kchendaki sampai wahu yang sudah

ditentulwn,',iaberkata"..Maksudnyaadala}r,sempurna
kehamilannYa."5l3

25026. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakankepadakudalilbnuJuraij,dariMujahid,
dengan riwayat yang semisalnya's 

la

5t, Mu;atrid dalam tafsimy a Qt4l9),ru11 euiHatim dalam tafsirnya (1012415), dan

Al ivlawardi dalan An'Nulcat wa Al Uyun (418)'
5" Ibid.
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25027. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

rirman ^fli ,P,g 6LMCr6{a'#3 "Don Kami

tetappan dalam raiim apa yang Kami lrehendaki sampai

waldu yang sudah ditennkan," ia berkata, "Maksudnya

adalah, batas waktu tertentu saat janin berdiam di dalam

ratrim sampai ia keluar."sl5

Firman-Nya: $iL i<+r17 "Kemudian Kami kcluarpan

lramu sebagai bayi." Maksudhya addah, Allah berfirman, "Kemudian

Kami keluarkan kalian dari rahim ibu kalian apabila kalian telatt

sampa pada batas waktu yang telah Aku tenhrkan bagi kalian untuk

keluar dari ratrim sebagai bayr."
/o

Latazcr. ii! disebutkan dalam bentuk-tunggal, padahal ia

menjadi sifat bagi kata jamak, karena lafai}. J[i! adalatr mashdar,

sepertiiSi d*1i3.

Firman-Nya: "€fi fi*L f "Kemudian (dengan

berangsur-angsur) kimu sampailah kcpada kcdewasaan."

Maksu&rya adalatr, Allah berfirman, "Agar kalian mencapai

kesempurnaan akal kalian dan prmcak kekuatan kalian dengan

bertambaturya usia kalian."

Aku telah menyampaikan perbedaan pendapat ulama mengenai

lafaztr H6 "Kedewasaan," setrta pendapat yang benar

tentangnya menunrt kami berdasarkan argumen-argumennya dalam

penjelasan sebelumnya, sehingga aku tidak perlu mengulangnya di

sini.5r6

oco

tts Ibnu Abi Hdim dalam taftirnya (10D475).

'16 Lihfr pcnaftiran surah Al An'aam ay* 152 dm Yursuf ayat 22.

--.
{l3r-,
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{?)- ;5r 5"5 {YC $ rLi .5;i.}' ru-i
';5 t4 g5'61:o i 

"+\1 
4$'fiGAW ;, *. :, e

w*Pu,$Vs6tix
"Darr di m*aral<finu ada yartg diwafatlart am' @fu pula)

di arfiarakmrw, ydttg dipanionst<f,rr u1nurT ryd sampai pilom,

wlaya dia tidnk mengetalwi lagt sesuafiifturt-ydrlg

a"t*t*ry a telah dilr;atatw@ a. Dan l<frnw lihat bwni ini
l<,uing, kemilian apabila tclohKarni anunl<m air di

itn*ya, hifuplahbwni itu dnrr nhffldh dnn

merumtbuhl<srrbubagailnqcctmtwrbuh.finrtbuhanymtg
hduh." (Qs. Al Haii (22'1: 5l

rarrwl firman Allah: JilfjL*ir4.i;!;J tAi-

@ *l -;) l> ,t #5 ,i{; :;iX @an di antara kamu ada

ying-di*fyo*in dan [ada putal di antara kamu yang dipaniangkan

umufnya sampai pihun, supoya dia tfulak mengetahui lagi

sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat

bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di

atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan

berbagai macam tunbuh-tumbuhan yang indah)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai

manusia, di antara kalian ada yang dicabut nyawanya sebelum

mencapai kedewasaannya, dan ada pula yang dipanjangkan umurnya

hingga tua-renta, sehingga sesudah berakhir masa mudanya dan

mencapai puncak kedewasaannya ia kembali kepada kondisi usia yang

paling lemah, yaitu usia senj4 sehingga ia kembali seperti kondisinya

pada masa kecil. Ia tidak memahami sesuatu setelatr memahaminya
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pertama kali. Tegasnya, di antara kalian ada yang dikembalikan

kepada kondisi usia yang paling lematr setelatr mencapai

k"i.****yu. W -i, ,7, b 'nJ;- i?). 'supava dia tidak

mengetahui lagi sesuaiprn yorg dahulunya telah diketahuinya'. "

Firman-Nya: i$1 d'ii ,ift "Do, pamu tihat bumi ini

kcring.'Maksudnya adalah, Allah berfirman, "Engkau melihat, wahai

Mutrammad, bumi kering, hilang bekas-bekas tanaman dan tumbuh-

tumbuhannya."

Makna ler adatah lenyap dan hilang. Darinya terambil lafazjfl

i/]tIi g# yang berarti tanah itu kering. Darinya juga terambil kata

dalam syair Al A'sya Maimun bin Qais berilut ini,

r:i-L y4! US. u rf, Vt3' :!:*").6 U Uv
,,Qutailah berkata, 'Betapa buruk tubuhmu, dan kutihat pakaianmu

rusak serta kcring'. "3r7

Latalin'ri| merupakan benttrk jarnak dad 3rL, rrp",t'irltazin
gi r*e merupakan benttrk jamak dari Hf-r'

Penakwilan kami sejalan dengan pendapat para ahli talc\ ril

lainnya" dan yang berpendapat demikian adalatr:

25028. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaktr dari Ibnu Juraij, tentang firman

Allah, i'$1 4:fi i3 "Do, kamu tihat bumi ini kcring,"

ia berkata, "Maksudnya adalah, tidak ada tumbuhan

padanya."5l8

t'7 Bait ini terambil dzu;i qasidah bahr al ka nil yang digrrbah Al A'sya rmtuk kisra

k*ika ia meminta jaminan dari mereka" ketika Harits bin Wa'lah mengepug
sebagian orang kulit hitam. Lihatld-Diwan (hal. 45).

5,s .A,s-suyuthi dalan Ad-Dwr Al Mantsw (6/ll), menisbalrannya hanya kepada

Ib,nu Jarir. Al Maw.ardi dpfram A*Nuka wa Al Uyun (4lt).
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Firman-Nya: gix 15 ti$ ffi-(r# "Kemudian apabila

telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu. " Maksudnya

adalah, Allah befirmaru *Jika Kami menurunkan hujan dari langit

pada tanatr yang kering dan tidak ada tumbuhannya ini, maka hiduplah

ia."

Lafazh i:ifiartinya adalah, bergerak oleh tumbuh-tumbuhan'

Lafazh ,Z{i urtinya adalah, tumbuh-tumbuhan itu berkembang karena

datangnya air hujan.

Penakwilan kami sejalan dengan pendapat para ahli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25029. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, J;; lifr
"Hiduplah bumi itu dan suburlah," ia berkata, "Maksudnya

adalah, air hujan bisa ditengarai melalui kesuburan tanah."sre

25030.-,.A1 Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, ,r;, li1'"Hiduplah bumi itu dan suburlah," ia

berkata, .,Maksudnya adalatr, tanatr itu menjadi baik, dan air

hujan bisa ditengarai melalui kesuburan tanah'"520

sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, jika Kami

turunkan air padanya, maka ia menggeliat. Makna kalam diarahkan

kepada cocok tanam, meskipun kalam ini berbicara tentang tanah.

Mayoritas ulama qira'at dari berbagai negeri membacanya

J6 yarig terambil dari "h yang artinya berkembang serta

bertambah.

5 re Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3 133).
t'o lbid.
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Abu Ja.far A1 eari' membacany a'olirt dengan htnrf hamzah.

25031. Kami menceritakan dari Al Fara', dari Abu Abdullatr At-

Tamimi, darinya.52t

Ini adalatr bacaan yang keliru, karena tidak ada alasan

penempatan lataz}- \:. di sini. Latadr- L artinya menjag4 yang

terambil dari lafazh 4i yang artinya peagintai, dan arti menjaga

tidak relevan di tempa:t ini. Jadi, bacaan yang benar adalatr yang

dipegang para ulama qira' at dari berbagai negeri.

Firman-Ny rz 6{ 6 :P ,r #V "Dan menumbuhkan

berbagai rnacatn tumbih-nmbuhan yang indah. " Maksudnya adalah,

Allah Ta'ala berfirman, "Lantaran air hujan, maka bumi yang kering

tersebut menumbuhkan setiap jenis tumbuhan yang indah."

Lafazh 6{ berurttindah.

Penalpvilan kami sejalan dengan pendapat para atrli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25032. Mtrhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari QatadalU tentang firman Allah, Ur;ffi
- d tr- , t, , ,wi gi :P "Dan menumbuhkan berbagai macam

timbuh-tumbuhan yang indah," ia berkata, "Lafa^ W
artinya adalah, indah."522

25033. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang riwayat

yang semisalnya.sz3

ooo

'2r Al Farra &lam Mo'ani Al Qw'ot QDIT).tn Ab&nau,aqdalam tafsirnya (3133),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10D475),
dan Al Qnrthubi dalam Al Jami' li Ahkmn Al Qw'on OAl4).

ta lbid



SurahNHajj

@ r#i a i u{r{\i 5i8.6J "*:;'";er'

"Yutg dernikim ifi4larend sesunggutvrya Alldh, Dialah
ydng hak dfrrr sesu.rJgguhrrya Dialah y ffig menghiduplcmt

segala ycrr.g mati dmt sezungutmya AllahMahal(uasa
atas segalo xtortu, dmt sex,mgguh,rryaHari Kiamat iat

pdstildh daung, tdk adf,l<naguart padmrya; dmt

bahwasanya Nlah nwmbangkitlcmr serrua ordng di dalart
kubur." (Qs. Al ruii QZ): 6'71

!il Jl'/,i1"t1,-,Ai
'"& 

@ 
"- 

i', 6' 8: * ifri {i;s,}'

rarrwir fi rman A[ah: r{r y{F li\ 6;$ }-'{!V:g ;L'fi:";l,r+'
,#i a { u,5.';i'( 5vw{5J r.3:;'r;16 iI, @ ?-* Eo"s

demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan

sesungguhnya Dialah yang menghidnphan iegala yang mati dan

sesungglqhnya Allah Maha Kuasa atas segala suatu, dan

sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan

padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan setnua orang di
dalam kubur)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Hal-hal
yang Aku jelaskan kepada kalian, watrai manusia, yaitu awal

penciptaan kalian di perut ibu kalian. Penjelasan Kami tentang

kondisi-kondisi kalian sebelum lahir dan sesudahnya, yaitu anak-anak,

dewasa, dan tua-renta. Peringatan Kami terhadap kalian tentang

perbuatan Kami terhadap bumi yang kering dengan air hujan yang

Kami turunkan padanya. Semua itu agar kalian beriman dan

membenarkan bahwa yang berbuat demikian adalah Allah Yang Maha

Haq, tidak ada keraguan tentangnya, dan berhala-berhala yang kalian

sembatr selain-Nya adalah batil, karena berhala-berhala tersebut tidak

mampu melaktrkan apa pun. Juga agar kalian mengetahui kekuasaan-
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Nya, sehingga tidak sulit bagi-Nya untuk menghidupkan makhluk

yang sudatr mati sesudah musnah dan lenyap di telan tanah. Dzatyatg

berbuat hal tersebut pasti Matra Kuasa terhadap setiap sesuntu yang

dikehendaki-Nya, tidak lerhalang untuk melakukan sesuatu yang

diinginkan-Nya. Juga agar kalian meyakini batrwa Hari Kiamat yang

Aku jaqiikan untgk membangkitkan orang-orang yang sudatr mati dari

kubru merekq pasti datang."

W6J "Tak ada keraguan padanya'" Maksudnya adalatr,

tidak ada keraguan mengenai kedatangan dan kejadiannya.

Maksud lafazh rffiA;Ui-1Xl6V "Dan bahwasanva Atlah

membangkitkan semua orang di dalam kubu4 " adalah, pada waktu itu

Allah membangkitkan orang mati yang ada di dalam kubtr menuju

tempat hisab. Jadi, janganlatr kalian bimbang dan ragu terhadap hal

tersebut.

ooo

@af SS; ;'t{r, hlt cJ x- i,.eui i6
nDorlt di atara filurrlutsir adt orang.otmlg yang nwrtantah
tentmg Nlnh tm[ailnw pngetalwm, tfiipa pehiliuk dnrr

tratpdldltab (walryi y@rgbqcalwy*" (Qs. Al Haii Qzlz 8)

Talrwil fiman Allah: tl;,sii'ir, &$ O3;1i n6i i6
@ ,# S (Dan di antara ,*n*li odi orongn org yang

membantih tentang Allah tanpa ilau pagsffiuan, tanpa petuniuk

dan tanpa kitab [wahyal yang bercahaya)

Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Di antara

manusia ada yang membantah keesaan Allah dan monopolinya
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terhadap ketuhanan tanpa ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang

dibantahnya."

Maksud lafazh ,sii {; "Tanpa petuniuk"' adala}r' tanpa

penjelasan dan argumen darinya tentang perkataannya'

Maksud lafalin ,f ,*g'1; "Dan tanPa Htab

bercahaya," adalah, ttrip{ u'tua dari Allah yang

kebenaran ucaPannya.

Maksud Lafazh # "Yang menerangi"' 'adalah' yang

menerangkan argumenny i. iadi, ia mengungkapkan ketidaktahuannya

tersebut dengan asumsi dan prasangka'

Disebutkanba}rwaayatinidanayatsesudahnyaturun
berkenaan dengan An-Nadhar bin Al Harits dari bani Abduddar'

@oa

)16iir"i;Zb?rto:iW&'#r)rL-'*
# * fr ';ii,lil, i6,Jx g,iS' @ E+t,1t:iL

"Denganmartatingl<rn-lanburtgnyc.ur't,tkmew1a!\art
i*fi" dari iata*-Ntoh. Ia madapat l<ehtnaan di &mia

dfrrJ di Hari Kiamat Kani- nwrasal<mt l<epadmvy a adzdh

;d* yang merrtakar. (Al<frrr dil<ntal<nrll'cpadmya) '
'Yarrg i.*it i*, itu', adalah disebablort pethntan yang

iit oiolr*, olehl<ehn t'anganl@nw dnlwlu dfrn

sesurJgtgul*yaNldhselcali'l<alibul<f,rllahpmganiaya
hanba.hambo,'Nyo''." (Qs. Al }Jaii (ZZ): 9'10)

;H.fr?i'-a,tff u?i.ff 6!,H't*,f:#,

(wahyu) yang

membuktikan

i
1

I

4
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@engan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia

dari jalan Atlah. Ia mendapat hehinaan di dunia dan di Hari Kiamat

Kami merasakan kepadanya adzab netaka yang membakar. [Akan

dikatakan kepadanyaJ, uYang demikian itu, adalah disebabkan

perbuatan yang dikeriakan oleh kedua tangan hamu dahulu dan

sesungguhnya Allah sekali-kati buhanlah penganiaya hamba'

hamba-Nya")

Maksudnya adalatr, orang yang membantatr tentang Allah

tanpa didasari pengetahuan .y)b itf "Dengan memalingkan

lambungnya."

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai makna

'memalingkan lambtrng' serta maksud pemberian sifat ini padanya.

Sebagian berpendapat bahwa sifat ini diberikan kepadanya

karena ia sombong dan berbusung dada. Dalam ungkapan Arab, lafa7h

& 'i.ti 3ri g1.* berarti, tulan datang kepadaku dengan

membusungkan auau t*"na sombong. Mereka yang berpend-apat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25034. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 44b AS " Dengan memalingkan

lambungnya," ia berkata, "Maksudnya adalah, sombong

dalam jiwanYa."s2a

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah

membuang mukanya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25035. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

'' Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya[ODa7fl.
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menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, '65

4* "Dengan memalingkan lambungnya," ia berkat4

'Maksudnya adalah lehernYa. "525

25036. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadatru dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan riwayat yang semisalnya.s26

25037. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsau menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firnian Allah, 4*AS
"Dengan memalingkan lambungnya, " ia berkata,

"Maksudnya adalalu membuang mukanya."52?

25038. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
"r Abdurrazzaq mengabari kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

dengan riwayat yang semisalnya.s28

Ahli takwit lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr, ia

berpating dari hal-hal yang disenrkan kepadanya sehingga ia tidak

menyimaloya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

25039. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

5" Mujahid dalam tafsirnyaQl4lg) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW
(4D).

tx lbtd5' Ibnu Abi Hatim dalam ta&irnyt QuDa7O dan Al Mawardi dEJlam A*Natu wa

Al tJwrglg).,r .lbdnnazzaq dalam tafsirnya QB3),Ibnu Abi Hdim dalam tafsirnya (10D476),

din Al Mawardi dalamA'l-,MthawaAl llyn$l9).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, 4{, AS " Dengan memalinglcan lambungnya, " ia

berkata, "Maksudnya adalah, berpaling dari peringatan-

K,r.::529

25040. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ja berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, ;i ,# & 'a. * as "Dengan

memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari
jalan Allah," ia berkata, "Maksudnya adalah, membuang

mukanya, berpaling, dan membelakangi, tidak ingin

mendengar hal-hal yang dikatakan kepadanya." lbnu Zud
rarumemba:a?y?\,:{ii\i;'i3p'€ll;*)lcilk!st}
|uW i:i"%"#-\J "Dan a)abila dilataka)n kepada

merekn, 'Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan

atnpunan bagimu', malca mereka membuang mulca mereka

dan kamu lihat mereka berpaling sedang meieka

menyombongkarydiri." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 5) Serta

ayat, (rytJJ;L(3!)'. rS &\1s$ "Dan apabila dibacakan

lcepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan

menyombongkan diri. " (Qs. Luqmaan [3 1]: 7)s30

25041. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

tentang firman Allah, 4* aS " Dengan memalingkan

lambungnya,'i ia berkata, "Maksudnya adalah berpaling dari

kebenatan."53l

t" Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1012476).
530 lbid.
531 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31276).
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Abu Ja.far berkata: Ketiga pendapat ini berdekatan

maknanya. Hal itu karena orang yang berlaku sombong pasti berpaling

dari hal-hal yang disombonginy4 dan ia pasti membuang muka

darinya.

Pendapat yang benar menurut kami adalah' Allatt

menggambarkan orang yang membantah tentang Allah tanpa didasari

p"ng"iultr*, bahwa apabila ia diajak kepada Allah' maka karena

kesombongannya itu ia berpaling dari orang yang mengajaknya'

membuang muka darinya, dan tidak mendengarkan hal-hal yang

dikatakan kepadanYa.

Firman-Ny ", ii6 e'U- "(Jntuk menyesatpan manusia

dari jalan Allah." MukJr{nyu udut"lt, orang musynk membantah

tentang Allah tanpa didasari pengetahuaq dengan berpaling dari

kebenaran lantaran sombong, dengan maksud menjaufukan orang:

orang yang beriman kepada Allah dari agama mereka yang telatr

aituniutctan Allah kepadanya" serta rmtuk menggelincirkan mereka

dariny[.

Firman-Ny 
"r"t blrfi4ll ,,Ia mendapat lehinaan di dunia."

Maksudnya adalatr, orang yang membantah tentang Allah tanpa

didasari pengetatruan akan memperoleh kehinaan di dunia, yaitu

terbunuh, takluk, dan kalatrdi tangan orang-oriang mtrkmin. Allah juga

membinasakannya melalui tangan oralrg-orang mukmin pada perang

Badar. sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

25042. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakankepadakami,iaberkata:AlHajjaj
mence{akan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman

Allah, 
-'*ffliAfr "Io mendapat kchinaan di dunia"' ia

b€rkata, ;Vfutr"arrya adalah, terb.nutr di perang Badar."532

"' As.Snynthi MI'm A&DrEr Al Marrtst{. (6112), menisbatlcannya hanya kepada

Ibnu Jub.
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Firman-Ny ,, *tt]t3;;:$i5-fr-i{t "Dan di Hari Kiamat

Kami merasakan kepadanya adzab neralea yang membakar."

Maksudnya adalah, Kami membakarnyapadaHari Kiamat dengan api

neraka.

Firman-Ny ", Stli,ifgAf' "Yang demikian itu, adalah

disebablran perbuatan yang dikerialtan oleh kedua tangan kamu

dahulu.,, Maksudnya adalah, dikatakan kepadanya saat ia merasakan

adzabneraka pada Hari Kiamat, "Inilah adz:;b yang Kami jadikan kau

merasakannya lantaran dosa-dosa yang dilalnrkan oleh kedua

tanganrnu di dunia."

Firman-Ny az )*i/) iie', o:l'rf\ rrL" 34'i1:',J; " Dan s e sungguhnya Att ah

setrali-lrali butmnlah penganirya hamba-hamba-Nya." Maksudnya

adalah, Allah sekali-kali bukan yang menganraya hamba-hambanya.

Dia menyiksa sebagian hamba-Nya atas dosanya dan mengampuni

dosa hamba-Nya yang lain, atau memikulkan akibat dosa para

sebagian pelaktr dosa dan memaafkan dosa bagi pelakunya yanqlain.

Allah tidak menghukum seseorang kecuali karena kejahatannya, dan

Allah tidak mengadzab seseorang melainkan karena suatu sebab yang

membuatrya pantas menerima adzab-Nya.

@@@

f'E;Soyizifur'i-r{$19?:r{t;i;,X;;:e6W

dengan b cr ada di tepi; mal<a iila ia memp er oleh l<eb aiil161rt,

tetaplah ia dalarnl<eadailn itu, dnr. iil<a ia ditirnpa oleh

sucltubencmta, bqbalildah iake belakmg. Rugilah io di
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dunia dnrr di akhiru. Ymg dcmiki./rJ itu adatahl<nugiaLl

ydrJg nYata." (Qs. Al ruff Q2'): 11)

.$:,fr iWLSf t*'*i#i*',$mVfn
@ fr"" di antara manusia ada orang yang menyembah Allah

dirgoo berada di tepi; makaiiha ia numperoleh kebaiihan, tetaplah

ia dalam keadaan itu, dan iiha ia ditimpa oleh suatu bencana,

berbaliktah ia ke belahang. Rugilah ia di dunia dgn di ahhiral Yang

demikian itu adalah herugian yang nyota) '

Maksud ayat, j|&('i1$ie$U; "Dan di lntara 
manusia

ada orang yang meniembah Altah dengan berada di tepi," adalah,

ada orang-orang badui menemui Rasulullah sAw untuk hijrah dari

kampung mereka. Jika mereka memperoleh kemudatran hidup sesudah

hij; dan masuk Islam, maka mereka tetap memeluk Islam'

Sedanglcan bila tidak, maka mereka murtad dari Isl'am'

oleh karena itu, Allah berfirmaru Wit'ifff5-6o.6is
4Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan

berada di tepi." Maksudnya adalah, dengao didasali keraguan. it|

AitS,{ 4g ,,Maka iila ia memperoleh kcbajilan tetaplah ia

iit"* kcadaan itu." Kebajikan yang dimaksud adalah kehidupan

yang lapang dan fbktor-faktor dunia yang serupa'

Maksud lafazh -f"i1i3 "Tetaplah ia dalam kcadaan itu,"

adalah tetap memeluk Islam.

Maksud lafazfi ''4'EI3b5 "Dan iika ia ditimpa oleh suaiu

bencana," adalah kehidupan yang sempit serta faktor-faktor

kehidupan Yang seruPa-

. Maksud lafazh ...3 & $ii "Berbaliqah ia ke belakang,"

adalah, murtad dan berbalik larfur kepada Allah'



Tafsir Ah:I'hahari

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil
yang menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

25043. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari ayabnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

aian, ?;&6igr6*.6q "Dan di antara manusia ada

orang yang tnenyembah Allah dengan berada di tepi...."
Hingga firman Allah, 4g5 & $il "Berbaliklah ia tr.e

belakang." Ia berkata, "Lafa^ e;i artinya ujian. Salah

seorang dari mereka datang ke Madinah, padahal Madinah

merupakan negeri yang banyak wabatr penyakitnya. Tetapi

apabila di sana tubuhnya sehat, kudanya menghasilkan

keturunan yang bagus, dan istrinya melatrirkan anak laki-laki,

maka ia ridha dan merasa tenteram berada di Madinah. Ia

berkata, 'Aku tidak memperoleh apa pun selain ke.paikan

sejak aku memeluk agamaku ini'. Apabila di Madinrih ia

sakit, istrinya melahirkan anak perempuan, dan sedekatr tidak

sampai kepadanya, maka syetan mendatanginya dan berkata,

'Demi Allah, kamu tidak memperoleh apa pun sejak

memeluk agamamu ini selain keburukan!' Itulah fitlah."533

25044. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakarn

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Abu Bakar,

dari Mtrhammad bin Abdunatrman bin Abu Laili, dari Qasim

bin Abu Bazzah,dari Mujahid, tentang firman Allah, o.6ir9

W{tft\fJ-;, "Dan di antara manusia ada orang yang

menyembah Allah dengan berada di tepi," ia berkata,

"Maksudnya adalah, berada di dalam keraguan."s3a

"' lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya(1012472).
534 Mu.lalrid dalam tafsirnyaQla1g dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (51*ll).



25045. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, i3 berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, selurutrnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, "*Att
"Dengon berada di tepi," ia berkata, "Maksudnya adalah,

berada dalam keraguan." Tentang ayat, f {lSity "Maka

jitu ia memperoleh kebaiikan," ia berkata, "Maksudnya

adalah, kehidupan yang lapang dan kesehatan. Tentang ayat,

:iil$ "Tetaplah ia dalam kcadaan itu," ia berkata,
..Maks1r&rya adalatr, mantap pada keadaan tersebut. Tentang

ayat, 'tti!33$ "Daniika ia ditimpa oleh suatu bencano,"

ia berkatq "Maksudnya adalah siksaan dan musibatL Tentang

ayat, 47$&$iil "BerbaliHah ia kc belakang," ia berkata,

"Maksuf,nya adalah murtad dan kufur."53r

25046,._N Qasim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan riwayat yang semisalnya.536

Ibnu Juraij berkata, "Orang-orang dari kabilah-kabilah Arab

dan negeri-negeri sekitar mereka berkata, 'Maxi kita temui

Muhammad SAW. Bila kita mgmperoleh rezeki yang baik,

maka kita tetap tinggal bersamanya. Sedangkan bila tidak,

maka kita pulang ke keluarga kita.'537

25M7. Mutrammad bin Aldil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritalcan k€pada kami

SurahAIHaii

53t Mujahid dalam taftirnp Ql42o).t* Ibid.
t37 Al Mawardi dal35 A*Nulcat wa Al Uyut (4/10). Lihat cacatan kaki scbclwtnya

dari lb,nuJuraij dri Mujahid.

-

I'r 386
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dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Atlah, ,nr.6q
W tF^"6- "Dan di antara manusia ada orang yang

merryembah Allah dengan berada di tepi," ia berkata,

"Maksudnya adalah, berada di dalam keraguan." f.i6'b|
Tgntang aya! "Maka iika ia memperoleh kebaiikan," ia

berkata, "Maksudnya adalah, jika hartanya bertambatr banyak

dan ternaknya berkembang, maka ia merasa tenteram dan

berkata, 'Aku tidak mengalami apa pun sejaf.memeluk

agamaku ini selain kebaikan'." Tentang ayat, '{i.'EVl 
bti

"Dan jitra ia ditimpa oleh suatu bencana," ia berkata,
*Maksudnya adalah, jika hananya ludes dan temaknya habis,

maka ?,j.-$:5 
V1f, it .16 & jii 'BerbatiHah ia tre

belalrang. Rugitah ia di dunia dan di akhirat'."538

25048. Al Hasan menceritakan

Abdunazzaq mengabari

menceritakan kepada kami

yang serupa.s3e

25049. Aku menceritakan dari Al Hasein, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang

ftrman Allah, W &'iit U ,i e6i ": 
"Dan di antara

manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di

tepi." Ia berkatao "Orang-orang dari kabilah-kabilah Arab dan

negeri-negeri sekitar Madinah berkata, 'Mari kita datangi

Mutrammad dan lihat kejadiannya. Jika kita memperoleh

kebaikan maka kita tetap tinggal bersamanya. Sedangkan jika

tidak maka kita pulang ke rumatr dan keluarga kita'. Mereka

pun mendatangi beliau dan berkata, 'Kami akan memeluk

538 Abdurrazraq dalam tafsirnya (3133). Lihat Ibnu Abi Hatim dalarn tafsirnya
(t0D477).

s'e lbid.

kepada kami, ia berkata:

kami, ia berkata: Ma'mar

dari Qatadah, tentang ri.yayat
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agamamu!' Jika mereka memperoleh kehidupan yang baik,

kuda-kuda mereka menghasilkan ketr.rnrnan, dan isri-istri
mereka melatrirkan anak laki-laki, maka mereka tetap pada

keislamarlnya dan berkata 'Ini adalah ag?rma yang benar'.

Tetapi jika rezeki mereka sedikit, kuda-kuda mereka mandul,

dan istri-istri mereka melahirkan anak perempuan, maka

mereka berkata, 'Ini adalatr agatna yang bnrukf ' Mereka pun

berbalik ke belakang (murtad) .s;540

25050. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

w-,fr!**:Hfr 'M,***'f #;,*;{n
manusia ada orang yang menyembah AIIah dengan berada di
tepi; maka jika ia memperoleh kcbajikan, tetaplah ia dalam

kcadaan itu, dan jilu ia ditimpa oleh suatu bencana,

berbaliHah ia kc belakang. Rugilah ia di dunia dan di
'.affitirat," ia berkata, "Ini adalah orang munafik. Jika

dunianya baik maka ia tekun beribadatr, namun jika dunianya

rusak maka ia berubah dan berbalik, tidak menjalankan

ibadah kecuali untuk kepentingan duniawinya. Apabila ia
mengalami kesusatran, fitmtr, ujian atau kehidupan yang

sempit, maka ia meninggalkan agamanya dan kembali kepada

kekafiran."sar

x'irman-Ny ^, 
7A$lt$1f jt "Rugilah ia di dunia dan di

akhirat. " Maksudnya adalatr, orang yang sifatrya demikian tertipu di

dtrniq karena ia tidak memperoleh kebutuhannya terhadap dunia

lantaran beribadah kepada Allah dengan didasari keraguan, dan

pemiagaannya itu gagal sehingga ia tidak memperoleh rurtung. Ia juga

s Lihat Ibmr Katsir dalam tafsirnya 00m).Yt lbid.



merugi di akhirat karena diadza;b dengan api neraka

nyala.

ToltdrArhThrtari

yang menyala-

Firman-Ny ", $jdtif)fr';^ ily' "Yang demikian itu adalah

lrcrugian yang nyata. " Maksudnya adalah, kerugiannya di dtrnia dan

akhirat merupakan kerugian yang nyata.

Maksud lafazh L[:liJJ "Kerugian," adalah kebinasaan.

Maksud lafazh # "Yang rryata," adalah yang memberi

kejelasan kepada orang yang memikirkan dan merenungkannya,

batrwa ia merugi di dunia dan akhirat.

Para ulama qira'at berbeda dalam membaca ayat tersebut.

Mayoritas ulama qirq'at.dari berbagai negeri (selain Humaid

Al A'raj) membacany 
"',?-*ilSvii #-dalam bentukl 'il madhi.

Humaid Al A'raj membacanya -dg dengan nasbah (fathah)

sebagai hal (keterangan kondisi), dengan pola is im fa' il.sa2

ooa

3J3ri ?, Ab"lX-* r;'"H{ C ifr -1i u. ti +

@d;ji
"la mmyera selain Nlah, sesuottt yang dnok dapat

menberi rrudharat dfrrl dnak (pula) meffrbelri nwrfaat

502 Mu.lahid, Humaid Al A'raj, Ibnu Muhaishin dari iahx Az-Za'farani, Qa'nab, Al
Jahdari, dan Ibnu Muqsim, membacanya qbTe dengan pola isimfa'il dibaca

nashab (fathah) sebagai hal (keterangan kondisi).
Ada pula yang membacanya rafa' (fathah) sebagai ldtabar, dengan asumsi lafazh

,e'$t.
Mayoritas ulama qira'at membacanya dengan polaf il madhi sebagai kalimat
yang berdiri sendiri (terputus dari sebelurnnya)

LihatAt Balr At MuhithkaryaAbuHalryan (71459).
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l<epadaruya. Yang dsnikian iat adf,lahlesesatan ydrrg- 
iatlh." (Qs. Al Hraii QZ)z 12')

Talrwil firman Allah: "lu-{ rtr#r'i ( fi +i,t *1
@ ijjf b3Ji !, 4b (Ia menveru selain Allah, sesuatu vang

ttak tlapat memberi mudharat dan tidak lpulal memberi manfaat

hepadany* Yang demikian itu adalah kesesatan yangiauh)

Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfinnan, "Apabila orang

yang menyembatr Allatl dengan berada di tePi ini mengalami suatu

fitratr, maka ia murtad dari agama Atlah. Ia menyembatr tuhan-trhan

selain Allah, padatral tuhan-tuhan itu tidak mendatangkan mudhardt

baginya apabila ia tidak menyembahnya di dunia, dan tidak

mendatangkan manfaat baginya apabila ia menyembahnya'"

Firman-Ny 
", 

3=$iJiSftir 4)$ "Yang demiHan itu adalah

lresesatan yang jauh." Maksudnya adalatr, kemtrtadannya dengan

cara menyeru tuhan-tuhan setain Allah, mengindikasikan batrwa ia

berjalan-tanpa mengikuti jalan yang lunrs, dan pergr dari agama Allatl

sejauh-jauhnya.

25051. Yunus menceritakan kepada kalni, ia berkata: Ibnu wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firnan Allah, 
'Afr-{ 6fg;{ 6;it *i ,t*i- "Ia

menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi

mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat kcpadanya," ia

berkata" ..Maksudnya adalah, ia kufur sesudah beriman."

'^r;! \iXfi 3 Afi "Yang demikian itu adolah kasesatan

yangiauh."s?

occ

x3 l,ihat pcnSelasm sarada Asy-syaukaoi &lam Fdh Al Qadb Q1440).
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#,t,1{j $;st 4 :# n r. J ;J, ;,i vK_
"Ia ntutyent sesu,otrt yang sebenamya rrwdhmatnyalebih
del<f,t dmi mm{aatnya. Sesl.rnggultrrya yolr.g dismmya tat
ddalah sej alwt -i ahat p arolorrg d,an sei alwt4 dlwt l(dw dn."

(Qs. Al ruij Qz): 13)

Talrwil lirman Altah: ,l;.fr ,fr LJ n {J er;j Vf,
i.;ilfi$ (Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya

lebih dekat dari manfaatnya Sesungguhnya yang dberunya itu
adalah sejahat-jahal penolong dan seiahat-iahat kawan)

Maksudnya adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Orang yang

berbalik ke belakang (murtad) karena mengalami suatu fitnatr,

menyeru tutran-tuhan selain Allah, yang mudharatrya baginya di

akhirat lebih dekat dan lebih cepat daripada manfaatrya."

Disebutkan batrwa Ibnu Mas'ud membacanq" q:jl t?U VU
,rdb.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai kedudtrkan

dr. Sebagian ahli nahwu Bashratr berpendapat batrwa kedudukannya

sebagai maful bih bagi lafacr- Vi "ia menyeru". Menurutnya,

makna kalam ini yaitu, ia menyeru tuhan-tuhan yang mudharatnya

lebih dekat daripada manfaatnya. Ini merupakan gaya bahasa yang

jarang digunakan, karena tidak ditemukan kalimat semisal rSl tbU-

"ia memanggil benar-benar Zatd.

Sebagian atrli nahwu Kufah berpendapat bahwa partikel j
merupakan penghubung bagi lafaz/r- u sesudah !, seolatr-olah

kalimatnya yaitu ia|'u'q?t 6;JzJ',i'iU "ia menyeni tuhan yang

benar-benar mudharatnya lebih dekat daripada manfaatrya". Ada tutur

kata Arab yang berbunyi, q ? a:t U q* yang artinya, aku

mempunya sesuatu yang selainnya itu lebih baik darinya.
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Menurut mereka (ahli nahwu Kufah), jika suatu kata itu tidak

dijelaskan pertanda i'rab-nya, maka boleh memasukkan partikel j,
dan ini tidak berlaku pada isim (kata benda yang jelas pertanda i'rab-

nya).

Ahli bahasa lain berpendapat bahwa ayat ini bisa diartikan,

itulatr kesesatan yang jauh, yang menyeru. Jadi, latazin .Vi.
"rnenyeru" berkedudukan sebagai kelanjutan dari lafazh :'";!3!3i
,kesesatan yang jauh," dan dalam lafazh lpii terkandung kata ganti
,'dia". Samoai di sini kalimat berakhir, lalu dilanjutkan kalimat baru

mulai dari :rr[ u €J iif JJ dengan arti, seburuk-buruk

sesembahan adalah yang mudharatnya tebih dekat daripada

manfaatrya. Sama seperti ucapan Anda dalam bentuk sebab-akib at, 6i

U ;i A'dri "Ketika Anda melak'kan, maka sungguh itu lebih

baik bagimu." Berdasarkan pendapat ini, maka partikel d, dibaca

rafa' karena faktor kata ganti a adam lrlfazh *%, sebab apabila

partikel ,J, berkedudukan sebagai akibat, maka yang menentukan

i'rab-rryaadatah lafazhsesudahnya, sedangkan partikel J yang kedua

dalam lafazh ,$;-il ,fr merupakan akibat dari partikel J yang

pertama.5e

Firman-Ny", ,Jfil J1 "srtunggrhnya yang diserunya'itu

adalah sejahat-jahat penolong." Maksudnya adalah, sebgruk-buruk

teman adalah yang menyembah Allah dalam keadaan berada di tepi

ini.

Firman-Nya: i,fr( ,;{; "Dan seiahat-iahat l(m4tan."

Maksudnya adalatr, seblruk-buruk kawan adalah dia, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

25052. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

* Lihat Al Farra dzlam Ma'ani Al Qttr'an Qnn), Az'7.anaj dalam Ma'ani Al

Qur'an (4t386),dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5l4ll).
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Dikatakan
penolong.

Mujahid berpendapat bahwa maksud firman Allah, ,f;J,fr
i,;ii,tq "sesungguhnya yang diserunya itu adalah seiahat-iahat

penolong-dan sej ahat-i ahat lcawan, " adalah berhala.5as

25053. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ,fr$
i+ft "Dan sejahat-iahat lawan," ia berkata, "Maksudnya

adalah berhala."sau -'
oo@

firman Atlah, ir;t # "Dan sejalwt'iahat kcwan," ia

berkata, "Iafa^ 6 maksudnya adalatr, teman bergaul

dan sahabat."

bahwa maksud Latazcr- ,1;J1 di sini adalatl

V n ";,;e cl4$tfr W rfrti t-ii Y:i{ff"iY

LiYux.{1ii;!"!'.ii
"sesanggulnyaNlahrnemasttkl<mtorang'otdngydrrg

bqiman dan mengeidl<frrr dnal yar.g shalih l<e dalmrt fl$ga'
sur gd y aflg di b aw almy a mengalir sangai' ntrtgai.

S esznggu lury a Nldh b qbuat dp d y 4r.g Dia l<ehen il.oki."
(Qs. Al ruij Qz)r L4)

,0, Mujatrid dalam tafsimyaQ/420),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya O0n477), d^n

Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahlum Al Qtn'an(12D0).
5* Ibid
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rakwir firman Allah: 444ft'j^f,-, tfri? i-$i 3':i- :i"iy

@ +j.t 34'i;t iif::tt (* n ";'# . 6es ungllhwa Attah

memasukkan oroi{-iro"g''yoig it'i*oo dan mengeriakan amal

yang shalih ke dalam sutga-surga yang di bawahnya mengalir
-suigai-sungal 

Sesungguhnya Altah berbuat apa yang Dia

hehendaki)

Maksudnya adalatr, sesungguhnya Allah memasukkan orang-

orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya" melalnrkan apa yang

diperintatrtan Allah kepada mereka di dunia, serta menjauhi apa yang

dilarang Allah bagi mereka, ke dalam surga'

Maksud lafazh .# ,,surga-surga," adalah kebun-kebrur.

Maksud latazin'fi'.fi V o "i 
"Yang di bwvahnva

mengalir sungai-sungai,; adalatr,-sungai-;mgai mengalir di bawah

pohon-pohonnya.

Maksud lafazh 
r+i_('fi-'ifr 

irt,, s e s ungguhny a All ah b e r b uat

op, furg-iio rrn ndokT,l' uaJun, 
-Dia 

memberi kemuliaan yang

dikehendaki-Nya kepada orang yang taat kepada-Nya' serta

memberikankehinaansesuaikehendak-Nyaterhadaporangyang
bermaksiat kePada-NYa

@aa

@ jri ci,s,t(';ii'"i3'#. f.r:;'
"Borong$apatangrnenyanglabahwaNlahselcali'lcali
tiad, *"r-longrryi Ornir"^"*a'l di furJin dmt-al'hirat'

,""1* lr^d"t lrh ia nwrentansl,trJ t1ti kE longlt, lcerwniart

i:lfiJL#"3i#';-*f C;^i,2:iirtfii1fr'otaW

6l ;4tu,@ 9r. 6 :, 35',6r, fiE :y'97
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hendaktdhiamelaluinya,l<errud'iarthendaldahiapikitl<on
aflal<ah ti\u d.dydrJya itu ilapat meletryaplcm apa yarrg

rnenyakitl<mrhatinya.DondmnikianlahKdrnitelah
flwftwru.rJl<f,rJ N Qur'an yarJg mmQal<art dydt'ayat yar.g

rry at oi dmr b ahw ds(my a Nlah menlh eril<ilr. p etutfiuk lnp d"
siapayarrgDial<ehendaki." (Qs. Al Haii (22): L5'L6)

dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit,

kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia
pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyaphan apa yang

menyakitkan hafinya. Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al
Qur'an yang merupakan ayat'ayat yang nyata; dan bahwreqnya

Atlah memberikan petuniuk kqada siapayang Dia kehendaki)

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai orang yryg
dimaksud dengan kata ganti i 1Aa) dalam firman Allah, 'fi',J{-J;
"Allah sekali-kali tiada menolongnya. "

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah Nabiyullatr

SAW. Jadi, menurut pendapat ini, takwil kalam ini yaitu, barangsiapa

di antara manusia mengira batrwa Allah tidak menolong Muhammad

SAW di dunia dan akhirat, maka silakan merentangkan tali ke langit.

Maksud lafa:ir- [$tJL"Ke langit," adalah, langit Baitullah,

yaitu atapnya. Kemudian, hendaklah ia memotong tali itu setelah

mencekik leher dengannya.

Maksud lafain '6r$ ji ir$ "Kemudian hendatclah ia

piHrlran apatrah tipu dayarrya itu dapat melenyapkan." adalah,
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tindakannya memotong tali sesudah mencekik leher dengannya,

menghilangkan hal-hal yang menyakitkan hatinya.

Maksud lafa;o J4-(, ,'Apa yang menyakitkan hatinyo,"

adalah, apakatr upayanya itu dapat melenyapkan rasa sakit yang

dirasakannya di dalam hatinYa?

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

25054. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata' "Barangsiapa menyangka

batrwa Allah tidak akan menolong Nabi-Nya" agama-Nya,

dan Kitab-Nya, maka ,-,{.u, 
"34 

'HendaHah ia

merentangkan tali', ke ataf Baitullah, $qp- hendaklatr ia

mencekik leher dengan tali itu. -qi-[ l""S'i,rf S Jit6
,Kemudian hendaktah ia pikirkan apakah tipu dayanya it7,.

- dapat melenyopkan apa yang menyakitkan hatinya""sa7

25053. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadalr" tentang firman Allah, 'fi<(;
-i*{S Q3{, a':l ',?;- J $ " Bororgtiapa vang menvangka

b,ilwa Altah sekali-trali tiada menolongrya (Muhammad) di

dunia dan akhirat," ia berkata, "Maksudnya adalatl,

barangsiapa menyangka batrwa Allah tidak akan menolong

Nabi-Nya SAW, maka #, 3il#. 'HendaHah iq

merentangkan tali', ke f*6t iatap) Baitullah' 'g "i
'Kemudian hendaktah io melaluinya'' Maksudnya'

hendaknya ia mencekik leher dengannya, kemudian

t? fbnu Abi Hatim dalam ta$irnya(l0f?A7t).
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hendaknya ia berpikir apakatr tipu dayanya itu dapat

menghitangkan hal-hat yang rnenyakitkan hatinya?'ilt

25056. Al Hasan menceritakan kepada karni' ia berkata:

Abdr:nazzaq 

- 
mengabari kami' ia berkata: Ma'mar

*"o""rit # r"puo. kami dari eatadatr, tentang riwayat

yang serupa.sae 
latazhr:JL-

Ulama yang berpendapat bahwa kata ganti i dalam

"Menolongnya,"t"4.,ttepaaaRasailullahSAW'berkata"Langit
yang disebut di ;;il ini'adalah.langit dalam arti sebenarnya'"

i**t" mengatakan Uattwa mal<na kalam ini adalah:

5SOiT. Ytrnus menceritakan kepada kami' ia berkata: Ibnu Wahb

_",,g.bJ;;-ffiW,*;\ffi:i\"tfr.2?;
' firman I 

1ka balwa Allah "iti-*otr 
tioao

"Barangsiapay@rgmenyant 
tt....,, Hingga

'-**iwt:&I:;:r"#;lTilt"'i'iudapa'lmelenyaptcan qpa yang menyakittwn hatinya"" Ia beftata'

"g"*gsi;" t""y*gt" batrwa Allah tidak akan menolong

Nabi-Nya,daniamemb.uatmakarterhadaprisalatrinirrntuk
trl",o"*irf "k' 

bndatrnya memutus dari-asal risalah ittt

datang, tL"* asalnya d" di tangit' Hendaknya ia

or.r"o*gt*'otikelangitkemudianmemutuswahyuyang
datang ;;; Nabi sAw dari Attab karena ia tidak bisa

W,trWaxY'"ffm,'Y;*'#i;
vPalrahito"'i**oiudapatmelenlaPlranaPayang
*rrryo*itin latiltya'' Maksu&rya adalatl' apa yang

menyatitkanhatimerekadaririsalatrtersebut,sertaapayang
IIl"n Jtt- h"ti mt'"k" dari pertotongan Allah terhadap

5s Abdurrazzaq dalam usirnya (3/33)'
Ye lbid



SwahNHaji

Nabi SAW dan wahyu yang diturunkan-Nya kepada

beliau."s5o

Ahli takwil lain yang berpendapat bahwa kata ganti 6 dalam

latafu lfr- "Menolongnyo,r' merujuk kepada Rasulullah SAW,

berkata, "Menolong di sini maksudnya adalatr memberi rezeki."

Berdasarkan pendapat ini, makna kalam ini adalah, barangsiapa

mengira batrwa Allah tidak akan memberi rcz.eki kepada Muhammad

SAW di dunia...." Mereka menuturkan ungkapan di tengatr

masyarakat Arab, Xtr 'c:hl nf- n dengan di, barangsiapa

memberiku, maka Allah pasti memberinya.

Mereka juga menuturkan ungkapan t:i; 7:tl 'i.i' * dengan

arti, hujan mengguyur negeri ini dan menghidupkannya.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh bait syair Al Faq'asi berikut

ini,

;?u$r s. 'At+u'ti E;ijf;y$lCl:
"sesungguhnya engkau tidak bisa memberi seseorang di atas

nosibnya, dan engkau tidak mampu membelah tanah yang diguyur

dan dihidupkan hui an. "ssr

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

25058. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiyyatr menceritakan kepada kami: Isra'il mbnceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi, ia berkata, Aku

bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana pendapatmu

550 Lihat Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (51414) daq Al Baghawi dalan Ma'alim
At-Tatzit (31278).

55r Abu Ubaidatr dalan Majaz Al Qtr'an (A4T, menisbatkannya kepada Ar-Ra'i
Air-Namiri, dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahlcan Al Qur'an 02n2),
menisbatkannya kepada Al Faq'asi.
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menolongnya (Muhammad) di dunia dan aldtirat, nako

hendaHah ia merentangkan tali l@ langit, kemudian

hendaHah ia melaluiltya, kemudian hendaHah ia pikirkan

apakah tipu dayanya itu dapat melenyaplan apa yang

menyakitkan hatfurya'.Ibnu Abbas lalu berkata, 'Maksudnya

adalah, barangsiapa menyangka 
'bahwa Allah tidak akan

menolong Mutrammad SAW, hendaknya mengikat seutas tali

di atap, kemudian mencekik leher dengannya hinggamati)'ssz

25059. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada karni dari Anbasah, dari Abu Ishaq Al
Hamdani, dari At-Tamimi, ia berkata: Aku bertanya kepada

Ibnu Abbas tentang flrman Allah, 'ifrl$ J 6'g;6(i
" Bmangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali'kali tiada

menolongnya (Mulnmmod), " ia lalu menjawab, "MakSudnya

adalalx, Allah tidak akan memberinya rczeki. -;.rg6SXi a
$::itJt#,"fi, lDi dunia dan aWtirat, maka hendaklah ia

merentaiglan tali lcc langit'. Wazh'tr? artinya tali, dan

lafazh )ili artinya atap Baitullah. Hendaknya ia

menggantungkan tali di atap Baitullatr, lalu -mencekik leher

dengannya (gantung diri). Si Y :,35 "6+K- i; Jt'$
'Kemudian hiendaWah ia melaluirrya, lcemudian hendaklah ia

pikirlan apalah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa

yang menyakitkan lwthya'. Maksudnya, apakah

552 I{R Al Hakim dudram Al Muta&ak Q1450). Menurutrya, hadits ini shahih
sanad-nya, tetapi Al Buhari dan Muslim tidalc mencantumkannya dalam kitab
shahih ,irasing,inasing. Adz-Dzahabi menyetujui penilaiannya. Ibnu Abi flatim
dalam ta8irnya (10 D47 7).
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perbuatannya ini dapat menghilangkan sakit hati yang

. dirasakannYa?tt'Sl

25060. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Amr bin Mutharrii dari Abu

Ishaq, dari seorang, dari bani Tamim, dari Ibnu Abbas,

dengan riwayat yang semisalnya.ssa

25061. Muhanrmad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-
Tamimi, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, fi'ot <G
,13ffi Jtv* ,334, 't"SVqliO'$tH J'"ni,oig,topo

yang menyangka balmta Allah sekali-lcali tiada menolongnya

(Muhammad) di dunia dan aWirat, malra hendaldah ia
merentangkan tali kc langrt, " ia berkat4 "Maksudnya adalah,

atap rumah."555

25062. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu''' 
Daud menceritakan kepada kami, Spr'bah menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar At-
Tamimi, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lalu ia
menyebutkan riwayat yang semisalnya. ss6

25063. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayalrnya, dari_ Ibnu Abbas, tentang firman
Auah, -;*f|{iXi 4'fiifi J J'#2<,(ii "Borongsiapa

yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya

553 As-suyuthi dalarn Ad-Dun Al Mantsur (6115).Lihat catatan kaki sebelumnya.

"o Lihat Ad-Dttrr Al Mantsur karya As-suyuthi (6/15). Lihat catatan kaki
sebelumnya.

ll5 Suryan Ats-Tsauri di dalam tafsirnya (l/208) menyebutkan riwayat serupa.
s56 lbid
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(Muhammad) di dunia dan aWira4" iaberkata, "Langit yang

Allah perintatlkan untuk merentangkan tali kepadanya itu

maksudnya adalah atap rumah. Allah memerintahkan trntuk

merentangkan tali pada atap rumatr lalu menggantung leher

padanya. Lalu, hendaknya ia memikirkan apakah upayanya

itu dapat menghilangkan hal-hal yang menyakitkan hatinya

r sorlt iatercekik, apabila iatakut Allah tidak menolongnya!"ss7

Ahli talo rit lain berpendapat bahwa kata ganti 6 pada lataz}.

',1-1-kembali kepada kata { pada awal ayat. Menurut mereka, makna

kalam ini adatah, barangsiapa mengira Allah tidak akan memberinya

rez.eki di dunia dan aktrirat, maka hendaknya ia merentangkan tali ke

atap rurnah dan menggantung diri, lalu memikirkan apakah

perbuatannya itu dapat menghilangkan hal-hal yang menyakitkan

hatinya" bahwa Allah tidak memberinya tezeki!

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini: -.!.

25064. Muhammad bin Amr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ',?;-J8
'itt "Allah sekati-tali tiada' menolongnya," ia berkat4

"Maksudnya adalah, Allah tidak memberinya rezeki."

Mengenai Latazh \*, "i4 
"Maka hendaHah ia

merentanglwn tali, ' ia berkata, "Arti lafazh.^(iadalah tali.":fr
Mengenai latazh {5tJL"Ke langit," iabeilr,ata, "Ke langit
yang ada di atasmu." Niengenai lafaz/r- '&'i "Kemudian

hendaklah ia melaluinya," ia berkata, 'Makiudnya adalah



mengganfirng diri. Apakatr upayanya itu dapat

menghilangkan kekecewaannya karena tidak diberi

rezeki'l"ssg

25065. Al Qasim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ib4,l - Juraij, dari Mujatrid,

tentang firman nitat,'$ifr- J i'#2<r($ " Barangsiapa

yang merryangka bahwa Allah selali'lali tiada

menolongnya," ia berkata, "Maksudnya adalah, memberinya

rez.ekiJ' Tentang ayat, ll3ilJt#;l:'{r "Maka hendaklah

ia merentangknn tali kc langit," ia berkata, "Maksudnya

adalah, merentangkan tali ke atap."t"

Ibnu Juraij berkata dari Atha Al Khtrasani, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, 5:3fr Jy "K, langit," ia berkata,

"Maksudnya adalatr ke atap rumah."s60

Ibnu Jtraij berkata: Mujatrid berkata, "Lafa^ 'g 'i
'- 'Kemudian hendaHah ia melaluinya', maksudnya adalatr,

menggantung diri, dan itulatr tipu muslihatnya. Maksud

tafazh ti'-V "Apa yang menyakitlwn hatinya," adalatr

kekesalannya karena Allah tidak memberinya rezeki."56r

25066. Aku menceritakan dari Al Hasein, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang

firman Altah, rri.3"33: lr " Malra he ndaH ah ia mer e nt angkan

SrahAlHr{j

55t As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/7), menisbatkannya kepada Abd bin
Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Mundzir. Namun kami tidak mendapatinya pada

Tafsir Mujahid.
sse lbid
5s Lihat An-Nuhas dalam Ma' ani Al Qw'an (4138'l).
%'Ibid
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tali," ia berkata, *Arti lafazh .;1 adalah tali' Ixrf:lr Jy

$ 'Ke langit', maksudnya adilatt, ke atap rumah''562

25067. Ya'qub menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu Aliyyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja mengabari

karni, ia berkata: Ikrimatr ditanya tentang firman Allah,

dStJL#,3|:$ "Mal(a hendaHah ia merentangkan tali lrc

tangrt,l. ia berkata, ..Maksudnya adalah atap rumah. Lafazh
.1 '-1 '4,Pr,1i3"3 'Kemudian hendafuah ia melaluinya', maksudnya

iO"f ah, meng gantung diri. "563

Pendapat yang paling benar menurutku mengenai takwil ayat

tersebut adalah yang mengatakan bahwa kata ganti 6 kembali kepada

Nabi SAW dan agama-Nya. Hal itu karena pada ayat sebelumnya

Altah menginformasikan suatu kaum yang menyembatr-Nya dengan

berada di tepi, batrwa mereka mantap pada agama jika mereka

memperoleh kebaikan dalam ibadah mereka kepada-Nya, dan mereka

murtad jika menghadapi kesusatran. Informasi tersebut lalu dipusul

dengan ayat ini. Jadi, rangkaian ini berhrjuan mengecam sikap mereka

yang murtad dari agarna, ata{- keraguan dan kemgnafikan mereka

terhadap agdmaz lantaran menganggap lambat datangnya kehidupan

yang lapang atau rczekiYang luas.

Apabila dipastikan batrwa kecarnan tersebut terletak sesudah

informasi tentang kemunafikan mereka, maka' makna ayat yang

sedang ditafsirkan ini adalah, barangsiapa menyangka batrwa Allatt

tidak memberi rezeki kepada Muhammad SAW dan umatnya di dunia

dengan meluaskan karunia bagi mereka" serta tidak memberi mereka

iez-ekt, di akhirat berupa anugeratr dan kemuliaan-Nya, lantaran ia

menganggap tambat perbuatan Allah tersebut pada Nabi SAW dan

umatnya, maka hendaknya ia merentangkan tali ke langit yang ada di

atasnya, atau ke atap rumatr, atau tempat-tempat lain yang dapat

%2 LihztAs-suyuthi dalamAd-Durr A! Mantsur (6/15).
s Lihat An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'm (41387).
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ditautkan tali di atasnya. Lalu hendaknya ia menggantung diri apabila

merasa jengket terhadap sebagian ketetapan Allah sehingga ia minta

agar ketetapan itu segera diungkap. Hendaknya ia juga memerhatikan,

apakah upayanya itu dapat menghilangkan cekikan di'lehernya dan

hal-hal yang menyakitkan hatinya? Apabila hal itu tidak

menghilangkan sakit hatinya, sampai Allah mendatangkan kemudahan

dari sisi-Nya lalu menghilangkan sakit hatinya itu, maka begitu juga

permintaannya agar Allah segera menolong (memberi kemenangan)

Muhammad dan agarnanya. Padahal ketetapan Allah bagi beliau tidak

dimundurkan batas waktuny4 dan tidak pula disegerakan sebelum

batas wakttrnya.

Disebutkan batrwa ayat ini tunrn berkenaan dengan Asad dan

Ghathafan. Mereka menunda-nunda masuk Islam dan berkata, "Kami
khawatir Muhammad SAW tidak memperoleh kemenangan, lalu
terputuslatr hubungan antara kami dengan sekutu-sekutu kami dari

golongan Yahudi, sehingga mereka tidak menyuplai makanan dan

minuman kepada kami!' Allah lalu berfirman kepada mereka,

"Baraigsiapa meminta agar Allah segera menolong Muhammad,

hendaknya merentangkan tali ke langit lalu menggantung diri, dan

memerhatikan apakatr sikapnya yang memburu-buru itu dapat

menghilangkan kekesalannya?" Begitu juga permintaannya agr Allah
segera menolong Muhammad SAW, padatral Allah tidak mempercepat

pertolongan bagi Muhammad SAW sebelum batas waktunya.

Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai tl pada ayat (
t={r"Apa yang menyafitlcan hatinya." Sebagian atrli bahasa Bashra}r

mengatakan bahwa [.1 tersebut artinya afr, sehingga maknanya.

adalah, apakatr upayanya itu dapat menghilangkan sesuatu yang

menyakitkan hatinya? Seharusnya ada kata ganti 6 padalafazh tr;-,
tetapi dihilangkan karena merupakan shilah bagi kata r.rfl; sebab bila
semua menjadi isim, makayang demikian ini lebih ringan.
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Ahli nahwu lainnya mengatakan bahwa I ai sini adalatl

mashdar dan ia tidak membutuhkan kata ganti 6, maka maknanya

adalatr, W tlf 'r*Ji # "Apakah tipu dayanya itu dapat

menghilangkan kesedihanny 57t564

Firman Allah: # *f ^,ii;+U, 
"Dan demikianlah

Kami telah menurunkan Al Qur'an yang merupakan ayat-ayat yang

nyata." Maksudnya adalatr, sebagaimana Kami telatr. menjelaskan

kepada kalian argunen-argumen Kami untuk mematahkan

pengingkaran kalian terhadap kekuasaan-Ku menghidupkan makhluk
yang mati sesudatr musnah, wahai manusia, maka begitu pula Kami
menurunkan kepada Nabi Kami, Mutrammad SAW, Al Qur'an ini,
sebagai ay at- ay at yang nyata.

Maksud tafazh #.f)1 "Ayat-ayat yang nyata," adalah

tanda-tanda yang jelas, yang menuntun orang yang dikehendaki Allah
untuk diberi-Nya petunjuk kepada kebenaran.

Maksud lafaztr ii; ,g-i'i|"$j "Drn bahwasanya-Allah

memberilran petunjuk kcpada siapa yang Dia kehendaH," adalah,

karena Allah memberi taufik kepada orang yang dikehendaki-Nya

kepada kebenaran dan jalan yang lurus, maka Allah menurunkan Al
Qur'an sebagai ayat-ayat yang nyata. Jadi, partikel lf menempati

kedudukan nashab.s65

eea

s Lihat Ma'oti At Qtr'mkaryaAl Farra(Dlt).
#5 lbid.
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iitr:v;j;$gpg:"*:rrS$G'"iStiJriir-ltiy

, 6' &* ifr it -#t iiffi. J-rx-':;t 6t'5u;fi
@-^tt'

"sesrnggutmyaorolrrg.ofi trJgbcrtnarvorurrg'ot(mgYahudi,
or ang- oruig Shabi'in, orurrg. orung Nasrani, ofi tng,. or dng

Majusi dan orang.orang flw$rrih Nldh dl<frrJ mertbqi
l<epuasan di antara rnsela pda Huri Ki.amat.

sesnngguhnY"ds*ffir;i"^sesua,.t"'

rakwirrirm-anAuah:6;:{gli?r,Al3!i6tjjJgCi5il,t
#rtli*:1t'dli:S!iii-;iS.Jrx-':fr 4rHJrlv,rFJg
@ (Sr", ngguhnya orangarung berbnan, orungorang Yahudi,

oranglDrang Shabi'in, orang4rang Nasrani, orang4rtang Maiwi
dan orang-orang musyrik, Alloh akan mernberi keputusan di antara

mereka pada Hari Kiamat Sesungguhnya Allah menyalesikan

segala sesuatu)

Maksudnya adalatr, ada keputusan tegas di antara orang-orang

musyrik yang menyembatr Allah dengan berada di tepi, orang-orang

yang menyekutukan Allah dengan menyembah berbagai berhalq

orang-orang Yatrudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Shabi'in, dan

orang-orang Majusi yang mengagrrngkan serta mengabdi kepada api,

dengan orang-orang yang beriman kepada Allah serta Rasul-Nya.

Keputusan itu ada di tangan Allah. Allah akan memberi keputusan di

antara mereka pada Hari Kiamat dengan keputusan yang adil, yaitu

memasukkan semua kelompok ke neraka dan memasukkan orang-

orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya ke surga. Itulatl

keputusair Altah di antara mereka.



Qatadah berkomentar tentang ayat tersebut:

T{sinAfiXhatult

25068. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

mengabari kami, ia berkata: Ma'mat mencelitakan keBada

kami dari Qatadah, tentang finnan Allah, irjSV(irJiit
YU;fr 'u-it; ;j5S {;3f '+ifi|'f,t1 - 

" s ri 
"" 

g suh"w
orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang

Shabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Maiusi dan

orang-orang musyrih" ia berkata" "Kaum Shabi'in adalah

kaum yang menyembatr para malaikat, shalat menghadap

kiblat" dan membacaT-abw. Kaum Majusi adalah kaum yang

menyembah matahari, bulan, dan api. Kaum musyrik adalah

orang-orang yang menyembah berhala. Agama ala enam,

lima milik syetan dan satu milik Allah 'Yang Matra

Pemuratl."566

Digunakannya !! sebag u khabar bagi 61 v*re pertama

adalah karena alasan yang telah aku jelaskan. Juga karena lafazh ini
mengandung makna sebab-akibat. Seolatr-olah dikatakan,

"Barangsiapa mengikuti salah sahr agama di antara agama-agama ini,
maka keputusan antara dia dengan orang yang berbeda darinya ada di

tangan Allah."

Orang Arab terkadang memasukkan partikel tf ke dalam

khabar 51 jitu khabar dari isim 'lty y*spertama itu berupa isim yang

disandarkan pada\gta ganti yalg pe-j$ kepada lafaz}a sebelumnya.

Misalnya Vutu'*$i a:+ PJtb\!, * of "sesungguhnya Abdullah,

kebaikan padanya itu benar-benar banyak". Sebagaimana wrgkapan

penyair berikut ini,

;;r*r ,i'j t, *u SL.; ^t;?ntit.r;l*r'tttl--.-t It J .. --

56 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3139\.
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"Sesungguhnya lhalifah Allah mengerurkan padanya pakaian raia,

yang dengawrya dih,araplan kcsudahan yang baik "567

Al Farra berkata, "Ketentuan ini tidak berlaktr pada semisal

lataz/n ilti elSl Url "sesungguhnya famu, - 
gegungguhnya kamu

berdiri". Tidak' puli semis al latain C! Ut 3r,f bt "sesungguhnya

bapakmu, sesungguhnya dia berdiri",'kareia ada kesamaan khabar

kedua 11, sehingga sebaiknya 11 yang pertama dibuang, dan ilt yaqg

kedua aii;uait* perrrulaan. Jaili, ketentuan baik jika &n ffiabar bl

berbeda" dan tidak baik jika keduanya sama.56s

Firman-Ny ", i"f ,A :f tii 'ii 't't "sesungsuhnya Atlah
merryaksikan segala sesuatu." Maksudnya adalah, Allah Maha

menyaksikan perbuatan setiap golongan yang disebutkan Allah, dan

segala sesuatu selainnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-

Nya.

coe

At,#v,fi a A,*tl,fi c6W-ii{ 3J'}' ;il

,#'{* w",/46i i it4 \fits dif; 3u$: iAc

* Ap dl@h l<affru tiada mmgaalwi, b ahw a lnp ada Nlah
bustriud apa ymrg dda dilangit, dibr.ttrli, matahmi, bulan,
bintang, gunilrl:g, pohon pohonan, bhaungbinatang yang
melata dmt sebagianbesar dmipada marntsia? Danbanyak
di antara marrusia yclng telah ditetaplun adzab atasnya."

(Qs. Alruij Qz): 18)

s? Bait ini milik taru.LihatAd-Diwan(hal. 430).
w Lihat Ma'ani Al Qttr'ankarya Al Farra Qn$>.

?tur



Wsir Afi:ntafui

'6#,:ffi;WWt"#tftdi#.iff ei'A
Uill 9$ 6p7*on kamu tiada mengitahui, bahwa kepada Allah

bersujud apa yang ada di langil, di bttttti, matahari, balan, bintang,

gunang, pohon-pohonon, binatang-binatang' yang melata dan

sebagian begar danpada manusia? Dan banyak di antara manusia

yang telnh ditetaptcan adztb atasnya)

Maksud ayat di atas adatatr, Allah berfirman kepada Nabi

Mutrammad SAW: Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad,

dengan hatimu sehingga engkau mengetatrui bahwa hanya kepada

Allahlah berzujud. gfi Ci, "Apa yang ada di langit," yaitu para

malaikat, ,8, A;t "Di bumi,." yaihr segala-maktrluk di bumi, baik

jin maupun selain mereka. iHlV'A\-,#V "Matahari, bulan,

bintang" yang ada di langrt.' 5fX:5 ;ifi3 3q: "Gunung, pohon-

pohonan, binatang-binatang yang melata, ' di blrni.

Maksud dari sujud maktrluk yang ada di burni-'"dalah

bayangannya ketika matatrari terbit, ketika matahari tergelincir, dan

ketika bayangan segala sesuatu berubatr. Itulah sujud yang dimaksud.

Sebagaimana riwayat berilart ini:

jSOAg. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritalcan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Jurali-lar:i Mgiahi+

tentang firnan-Allah, Ai5 qg$ 4i. ifi|-rJfi 3J'j 1l
5frii3 r:r$ 3#: i#rv';ig,#V $fr " Apatrah tmmu

tiada mengetahui, balwa kepada Allah bersuiud apa yang

ada di langit, di bumi, mataluri, bulan, bintang, gunung,

pohon-pohonon, binatang-binatang yang melata, " ia berkata,



SunahAlHdi

*Maksud suiud yang ada di bumi adalah bayangan semua

benda ini.:r55e

Adapun sujudnya matahari, bulan, dan bintang, adalah

sebagaimana riwayat berikut ini,

25070. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi dan Mtrhammad bin Ja'far menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Auf menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Abu Aliyah Ar-Rayahi berkata, "Di
langit tidak ada bintang, matahari, dan bulan, melainkan

tersungkur sujud ketika iatenggelam, kemudian tidak muncul

sampai diizinkan." Muhammad menambahkan, "Sampai ia

kembali ke tempat terbitnYa."5To

Firman-Nya: ir.6i i ig) "Dan sebagian besar

daripada manusia." Maksudnya adalah, banyak anak Adam yang

sujud, yaitr"r orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagaimana

dijelaqkan dalam riwayat berikut ini:

25071. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, "n6i iig) "Dan sebagian besar

daripada manusia," ia berkat4 "Maksudnya adalah orang-

orang mukmin.'s7I

Firman-Nya: Zl*fi $'t- fft "Drn banyak di antara

manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya." Maksudnya adalah,

$e As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6117), menisbatkannya kepada Abd bin

Humaid" Ibnu Jarir, dan Ibnu Mundzir, namun kami tidak menemukannya dalam

Tafsir Muiahid.
s70 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/18), menisbatkannya kepada Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mundzir.
5?r As-suyuttti dalam Ad-Durr Al Mantsur (6117) dalam satu atsar, dan

menisbatlcannya kepada Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, serta Ibnu Mundzir, n.rmun

lomi tidak menemukannya dalam Tafsir Muiahid.



banyak anak Adam yang ditetapkan menerima adzab Allah lantaran

kekafirannya. Meskipun demikian, bayangannya tetap bersujud

kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

25072. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu J!ra,j, dari Mujatrid,

tentang firman eitatr, \t:rf #sri$ "Dan banvatk di

antara manusia yang telah ditetaplan adzab atas/q/a," ia

berkata, "Namun ia zujud bersama bayangannya'"5?2

Berdasarkan takwil yang kami sebutkan dari Mujahid, maka

lata7,'+tfi{{Ja\.$ "Dan baryak di antara manusia yang telah

ditetapkan adzab atasnya," ma'tftz/ (tersambung) dengan latazh

"n6i i it)4t "Dan sebagian besar daripada manusia," dan

termasuk bilangan yang disebutkan oleh Allah sebagai makhluk ;ang
sujud kepada-Ny 

"-1-iarn 
!.t:; *'d- menjadi khabar aaei ffi'

Mlskipnn lata^ ffi "b*yak orang" yang kedua tidak termasgk

bilangan maktrluk yang disebutkan bersujud, namun ia tetap dibaca

rafa,-karcnaadakata ganti yang merujuk kepadanya dalam lafa/f-'l;

Totsir Nh:I\abari

+UJlrlo.)t1i{r'Jfr A".Jadi, maknanya adalah, banyak manusia yang menolak

sujud. Itu karena lafazfr. +liJl * b}tl*S $" '{- "Dan banyak di antara

manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya," menunjukkan

kemaksiatan terhadap Allah dan penolakan untuk sujud, sehingga ia

berhak menerima adnb.

ooo

tn lbid.



SurahNHaii

GD 0 tr6 ti fiiri;ti")# u fr 6)ifr d i5
'iDarrbarungsiapa yar.g dihh:vcrt<f,rl Attdh mal<a tidf,k

seorcmg Fun yartg rnenwlialcmrrya. Sesunggalmya Allah
bqknt dpa y(mgDial<ehendalci." (Qs. Al Hajj (ZZI: 18)

rakwil nman Anah: it5-ti316i'fril)fJ u :itXlifi i n3
@ fr (Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang

pun yang nemuliakanny& Sesungguhnya Allah berbuat apa yang

Dia kehendaki)

Maksud ayat di atas adalah, barangsiapa dihinakan Allah di

antara hamba-hamba'Nya lalu disengr*uk*,-maka ,;.J u ii l:i
"Tidak seorang Wn yang memuliakannya," dengan kebahagiaan,

karena setiap urusan ada di tangan Allah. Memberi taufik kepada

siapa yang dikehendaki-Nya untrk taat kepada-Nya, dan mengabaikan

siapa yang dikehendaki-Nya. Allah menyengsarakan siapa yang

diinjinkan-Nyq dan membahagiakan siapa yang dicintai-Nya.

Firman-Nya, f.(i-( 3gr'11 iy " s r t ungguhny a Alt ah b er b uat

apa yang Dia kelundaff. " Maksudnya adalah, Allah melalorkan apa

yang dikehendaki-Nya terhadap hamba-hamba-Nya, yaitu

menghinakan siapa yang dikehendaki-Nya untuk dihinakan, dan

memuliakan siapa yang dikehendaki-Nya untuk dimuliakan, karena

makhluk adalah maktrluk-Nya, dan urusan adalah urusan-Nyu. 
tl;i1

5W;fi {,ir9 "Dio tidak drtanya tentang apa yong diperbuat-

Nya, dan merekalah yang almn drtanyai. " (Qs. Al Anbiyaa' [2]):23)

Disebutkan dari seorang ulama qira'at, bahwa ia membacanya

lft'u fi v,i yang artinya, ia tidak memperoleh penghormatan. Aku

iidak memperkenankan bacaan ini, karena bertentangan dengan ijma

ulama qira'at.

@@@



TatfiArhTlwba'i

i\Q.'il,il$'biA'".$(t""rot-;go.t15;6::"
a

V., 4, , ( sz o)

fP.9v'*r#,* ji:A@il#'€fr,rt ut li:',t

eV;13'6r61TLL@*ib#{' @f+:r

"Inilah ilua golongan (golongan nnil<rnin dmt golongan.

t oflrr) y@gbetengl,at, mqelasolirs befiffigl<at mutgenai

i"han ,rwrelra. Mdlrf, or6,tgl<f,fur al<frrJ dibuatl<frr' unf,.tk

mqela palaian.pataim dari api nqdlcd. Disitarrtl<mt ait
yang trdarrg mendid.ih l<e atas l<cpala mu7!,l Dertgart ait
- ii aitwnnntuluhl<an segala apa yonrg ada dalam putrt

msela dm iugal<ulit (muela).Don matk rnqela
canbuk carrbuk daribesi. Setiap l<ali mrlr:el<f,lwdokleh&r
dmi nq a[<n lAntm ort lesengsar anrt rn(,I: ek a, niscay a 7mer el@

dil<embalil<ilr. t<e datmnwA Gkpda mrz:el<a dikatrrkrrr.),

'Rasailah ad&db y ang tnarnbal<ar irri' .'
(Qs. Al ruii QL')r 19-22)

Talrwil riman Allah: i#"-'"-i:t ;A effi:l ;t;: i; o;ti

fr"5r#&.ffi,M&r.TrV'fr 8'ffi
@EAi6',t3ii (nilah dua sotongan [sotongan mukmin dan

goloigan koJirJ yang bertenghar, mereka saling bertengkar

mengenai Tuhan mereko Maka orang kafir akan dibaatkan untuh

mereka pakaian-pakaian dari api nera*a Disiramkan

sedang mendidih ke atos kepab mereho- Dengan

dihancurluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereha dan

juga hulit [merehaJ. Dan untuh tnereka cambah+ambuh dari besl

air yang

air ilu

,?#t6fit'j;A-LU*b

-
E
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setiap kali ,nereka hendak keluar dari neraka lantaran

kesengsaraan .mereka, niscaya mercka dikembalikan ke dalamnyu

[Kepadq mereka dihatakanJ,,,Rosailah adzab yang membakar inl')

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai sosok yang

dimaksud dari dua kelompok yang disebutkan Allah'

sebagian berpendapat bahwa kelompok pertama adalah orang-

orang mukmin, dan kelompok kedua adalatr para penyembah berhala

dari kalangan musyrikin Quraisy yang berduel dalam perang Badar.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

25073. Ya.qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

mengabarikami,AbuHasyimmengabarikamidariAbu
Mij|az, dari Qais bin Ubad, ia berkata: Alu menderrgar Abu

D zar bersumpatr batrwa 
^y ^t,'sii,2:#fr oG o)iji " I ni I ah

dua golongan (golonga, *'ffi' dan golongan kafir) yang

-,- bertinglcar, merekn saling bertengkar mengenai Tuhan
_ 

merelra,,, turun berkaitan dengan orang.orang yang berduel

dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, ubaidatr bin Harits,

Utbah, Syaibatr bin Rabi'atr, dan Walid bin Utbah'

Abu Dzarr berkata: Ali berkata, "Akulah orarlg yang pertama

kali mengangkat pertengkaran pada Hari Kiamat di hadapan

Allah."573

25074. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammal menceritakan kepada kami, ia berkata: sufyan

menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim, dali Abu

Mijlaz, dari Qais bin Abad, ia berkata: Aku mendengar Abu

Dzarr bersumpah, "sungg;uh, ayat ini ttrrun berkaitan dengan

erurm orang Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muththalib,

5?3 Al Bukhari meriwayatkan hadits serupa datam At Maghazi (3965) dan Tafsir Al

Qur'an(3965), serta Muslim dalam Tofsir Q$'



Ali bin Abu Thalib, ubaidah bin Harits, utbah bin Rabi'ah

Syaibalr bin Rabi.ah, serta Watid bin Utbatr. $15 $li
'A O'6fr 'Inilah dua golongan (go!ons11 mytonn (nof)l.-'ii "iir" t@fir) y ang b ert enfi!, -y:rytu s ali1g. b er t e ngkar

rnenqendi Tulwn *irrt*...'.- iJ^C- r 1),t:6-li b-j i{; 5y5L*rrginoi Tuhan mirdro...' . $3. t tsti 6-li h
g;^fi 'sesungguhnya Atlah memasuplan orang-orang

ieriman dan mengeriakan amal yang shalih"' '' " (Qs' AI Hajj

(22):23)s7a

25075. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim, dari Abu

Muj |iz, dariQais bin Ubad, ia berkata, ..Aku mendengar Abu

Dzarr bersumpah...." Kemudian ia menyebutkan riwayat

serupa.57s

25076. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Mutrabbab menceritakan kepada katpi, ia

berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshui bin

Mu'tamir, dari Hilal bin Yasal ia berkata, "Ayat ini turun

berkaitan dengan glang-oraqg yyg berduel pada perang

Badar, 'f;t i'6i3 o.t15 $1i 'lnitah dua gotongan

Golong;;- *ik*tn dan golongan kafir) yang bertengkar'

mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka''"s76

25077. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salmatt

bin Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepadaku dari seorang satrabatrya,

dari Atha bin Yasar, ia berkata "Ayat i*, 't**Ct1"t$18$|it

';;a 'Inilah dua golongan (golongan mulonin dan golongan

f;ni yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai

Tatsir Ath:Ihabui

s?4 r{R. Al Bukhari dalarr.Al Maghazi(3966)dan Muslim dalamTafsir (34)'
t" Ibid.

"u el qurtlrub i dalan Al Jami' ti Ahkan Al Qw'an (lzDS)'



SwahNHaii

Tuhan mereka...'. hlrun berkenaan dengan orang-orang yang

berduel dalam perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin

Al Harits, Utbah bin Rabi'atr, dan Walid bin Utbah. JtlSttt
).,# $!2 'Dan dituniuki (pula) lcepada ialan (Allah) yang

terpuji'. " (Qs.Al Hajj (22):24)577

25078. ...Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu

Hasyim, dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Ubad, ia berkata,

"Demi Allah, ayat, A O'95fi $i.E $1:i 'Inilah dua

golongan (golongan'mulonin dan golongan lufir) yang

bertengkar', turun berkenaan dengan orang-orang yang

sebagiannya berhadapan dengan sebagian yang lain pada

Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, dan Ubaidah di satu pihak,

dengan Syaibah, Utbah, dan Walid bin Utbatr di pihak

lain'."57E

Ahli tal$ril lain berpendapat batrwa kelompok pertama adalafu

kelompok yang beriman, dan kelompok yang kedua adalah Ahli

Kitab."*Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

25079. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayahlu menceritakan

kepadalcami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, ;;;yiFX $1,-L "Inilah dua golongan (golongan

mutonii-dan golongan kafi) yang bertengkar," ia berkata,

"Mereka adalah Ahli Kitab. Mereka berkata kepada orang-

orang mukmin, *Kami lebih dimuliakan Allah, lebih datrulu

diturunkan kitab-Nya, dan nabi kami sebelum nabi kalian'.

Orang-orang mukmin berkata, 'Kamilah yang lebih berhak

dimuliakan Allah. Kami beriman kepada Muhammad SAW

57'Ibid
5n shahth Al Bdrtoi, ldtarb at-Tafsir (47 M).



TafshAth:fhabai

dan nabi kalian, serta kitab-kitab yang diturunkan Allah.
Sedangkan kalian mengenal kitab dan nabi kami, narnun

kalian meninggalkannya dan mengingkarinya karena dengki'.
Demikianlatr bantatran mereka tentang Tuhan mereka."s7e

Ahli takwil lain berpendapat bahwa kelompok kedua adalah

kaum kafir, dari agama manapun. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

25080. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepadaku, Abu Tumailah menceritakan kepada

kami dari Abu Hamzah, dari Jabir, dari Mujahid, Atha bin
Rabah, dan Abu Qaza'ah, dari Al Hasein, ia berkata, "Mereka
adalah orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang

bertengkar mengenai Tuhan mereka."58o

25081. ...A1 Hasein menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia
berkata, "Ayat ini berbicara tentang orang kafir dan

mukmin."

Ibnu Juraij berkata, "Pertengkaran mereka berkenaan dengan

diri mereka sendiri. Itulah pertengkaran di dunia yang

melibatkan para pengikut setiap agama. Masing-masing
berpendapat bahwa merekalah yang paling dekat dengan

Allah daripada kelompok lain."58r

25082. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami,. ia berkata:

Ashim dan Al Kalbi berkomentar tentang ayat,'A5*d1*L

57e As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/20), menisbatkannya hanya kepada
Ibnu Jarir.

58o i;;;'--' . "
sst f1rf, As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (6DO).
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';;a "Iniloh dua golongan (golongan niukmin dan golongan

f;ni yang bertenglar," ia berkata" "Orang musyrik dan

orang Islam bertengkar mengenai siapa di antara mereka

yang lebih baik. Ayat ini menganggap syirik sebagai suatu

agama."582

25083. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€mi, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada karni, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, te;tang firman Allah, $1'*L

k O'6;;3 "Inilah dua golongan (golongan mulonin dan

iit"ii* l@fir) yang bertengko," ia berkata, "Ayat ini

berbicara tentang orang mukmin dan orang kafu yang

bertengkar tentang Hari Kebangkitan''583

.Ahlitakwillainberpendapatbatrwaduaseteruyang
disebui:kan Allah dalam ayat ini adalah surga dan neraka' Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25084. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan k€pada kami, ia berkata: Abu Tumailatt

menceritakan kepada kami dari .{bu Ham:a}r, dari Jabir, dari

Ikrimafr, tentang firman Altab i,ii et;;i el5' "Inilah

dua golongon (golongan muhnin dan golongan kafir) yang

bertengkar," ia berkata, "Kedganya adalah sgrga dan neraka

yang bertengkar. Neraka berkata, 'Allah menciptakanku

uottrk hukuman-Nya.', Surga berkata,'Allah menciptakanku

tu Kanri tidak mcncmulon ots,r. :mi. Lihat Ibnu Al Jauzi dalm 7nd Al Masir
(51416l dan Al Mawardi ddu. A*Nukat wa Al llyttn (4113)'

'" iL; iUi ff"ti. dalam tafsirnya (10t2472), Damun kami tidak menemukannya

dalam T{sir bftaiahid.



untuk rahmat-Nya'. Allah telah menceritakan kepadamu

berita keduanya seperti yang telah engkau dengar."5e

Pendapat yang paling mendekati kebenaran dan paling tepat

dengan tal$ril ayat tersebut adatah yang berpendapat' bahwa

maksudnya adalah semua orang kafir dari kelompok kafir manapun,

dengan seluruh orang mukmin. Menurutku, inilatr yang paling

mendekati kebenaran karena sebelumnya Allah menjelaskan dua

kelompok makhluk-Ny4 yaitu yang tazt kepada-Nya dengan bersujud,

dan yang maksiat kepada-Nya- sehingga berhak m,enerima adza;b,

Alhh ffi;;,'ag,{:{v,#, a 6 "i5 a$w-rfiJ3 5l
"Apalwh lrmnu tiada mengetahui, balwa kcpada Allah bersuiud apa

yans ada di langit, di bumi, matahari, bulan.." Allah kemudian

i.ri**, U$*'eL3-&d6i 4:{3 "Dan sebagian besar

daripada manusia? Dan barryak di antara manusia yang telah

ditetaplan adzab atasnya." Sesudah itu Allatl menjelaskan sifat

keduanya daq apa yang akan diputuskag-terhadap keduanya.^Allah

berfirman, $ i!$.'iJ" {,8'i#L6-$$ "uo*o orang trafir'atran

dibuatlran 
'untuk mereka pakaian-pakaian dari qpi neral(a."

Selanjutnya Atlatr berfirman, 9rr+fi Mt V(<r-iib:f;ifr 6y
tii{G n"f # "sesungguhrtya Altah memasukkan orang-

orang beriman dan mengerjalwn amal yang shalih kc dalam surga-

surga yang di bav,ahnya mengalir sungai-sungai " (Qs. AlHaii l22l:
23) Dengan demikian, jelas bahwa ayat yang terlekat di antara ayat-

ayat tersebut juga berbicara tentang kedua kelompok.

Jika ada yang bertanyq "APa pendapatnu mengenai riwayat

dari Abu Dzar, bahwa ayat ini fi.rnm mengenai orang-orang yang

berduel dalam perang Badar?'

TafstuAfr,Xlwborrt,

580 As-suyuthi dalam Ad-Dun At Mantsur (6t20), menisbatkannya hanya kgnada

Ibnu Jarir; tbnu Al Jauzi dalap zdd AI Masir (51614), dan Al Qurthubi dalam

tafsirnya O2f2r.

{_4fl
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Jawabnya adalab "Apa yang diriwayatkannya itu benar,

iwya'allah, tetapi terkadang suatu ayat turun karena suatu sebab,

kemudian sesudatr itu berlaku urnum dan mencakup setiap hal yang

sepadan dengan sebab tersebut. Ayat ini termasuk kategori demikian,

karena orang-orang yang berduel itu di satu pihak adatah orang-orang

musyrik dan orang-orang yang kufur kepada Allah, dan di pihak lain

adalah orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Jadi, setiap

orang kafir masuk kelompok musyrik, sebagai musuh bagi orang yang

beriman, dan setiap orang mukmin masuk kelompok orang-orang

mukmin, sebagai musuh bagi orang-orang musyrik.

Jadi, talc\ ril ayat ini adalalL inilah dua golongan yang

bertengkar, mereka saling bertengkar menyangkut agama Tuhan

mereka. Pertengkaran mereka adalah, salatr satu kelompok menyerang

dan memerangi kelompok lain dengan alasan agama.

Firman-Ny r, t(;;4$.'l U$ ifrLi-$16 "uao orans

la/ir alran dibuatlcan intuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka."

fr{akitdnya adalatr, orang yang kafii kepada Allah dibuatkan pakaian

dari tembaga dari api, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

25085. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari -Mujatrid,
tentang firman ariau )fu }Qjl,I,t, bi4'i2$t " uo*,
orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian

dctri api nerolca, " ia berkata, "Maksudnya adalah, orang kafir

akan dibuatkan pakaian dari api nerakq sedangkan orang

mukmin akan dimasukkan Allah ke surga yang di bawaturya

mengalir sungai-sung"i.rr585

5t5 As-suynthi dr.lam Ad-Durr Al Mottsur (6D0), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
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25086. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepadaku dari Ja'far, dari Sa'id, tentang firman
Allah, $ e.Q$. 1 t t,lH'u-$E "ia* orang tralir
alran dibuatkan untuk mereka pakaian-palaian dari api
neraka, " ia berkata, "Maksudnya adalah pakaian dari timatr.

Pada hari itu tidak ada satu bejana pun yang lebih panas

daripada timatl.'586

25087. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada karni, seluruturya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Orang-orang kafir
akan dibuatkan pakaian dari api neraka" sedangkan orang

mukmin akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang di
bawatrrya mengalir sungai-sungai.,5t7

Firman-Ny", PiflJ 6 u{3- "Disiramkan air yang
sedang mendidih kc atas lcepala merelca. " Maksudnya adalatr, kepala

mereka diguWr dengan air yang mendidih, sebagaimana dijelaskan
dalam riwayat-riwayat berikut ini :

25088. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia be*ata: Ibratrim
bin Ishaq Ath-Thaliqani menceritakan kepada kami, ia ,

berkata: Ibnu Mubarak mengabari kami dari Sa'id bin Zud,
dari Abu Sarnh, dari Ibnu Hujairah, dari Abu Hurairatr, dari
Nabi SAW,.beliau bersabda, H,Vttl't.&,\4 *t yt

...1 ' 1.. at ... , :

ei ,i:tt &. ,f ,tT ui t, c.]l-li ,*F dt'dtn-"rf e:,**r
irtt t.f 3q iJ ,lrlialt "sesungguhnya air yang mendidih

5t6 lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (102481), Al Qurttrubi dalanAt Jami' ti Ahkam
Al Qur'utQArc), dan lbnu Al Jauzi d^lamzadAl Masir (51417).

5E7 As-suyuthi dalam Ad-hnr Al Mantsur (6t20), menisbatkrimnya hanya kepada
Ibnu Jarir.
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benar-benar disiramkmr di atas kepala mereka, hingga

menembus l@ tengkorak lalu masuk kc perut mereka,

sehingga hancur luluhlah isi perutnya hWga sampai lrcdua

kakinya." Ia berkata, "Itulah maksud lata:Ir- 3i:A di.

Keinudian ia dikembalikan seperti semula."ss8

25089. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ya'mur bin Bisyr berkata: Ibnu Mubarak mengabari

kami, ia berkata: Sa'id bin Zud mengabari kami dari Abu

Samh, dari Ibnu Hujairah, dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW, tentang riwayat yang semisal. Hanya saja, di sini

beliau bersabda, "Lalu tembus ke tengloralc, hingga masuk

lrc dalam rongga perutnya, lalu menghancur'luluhkan apa

yang ada di dalam perutnya."58e

Sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh *.i b # fi
"Dan untuk rnerelw cambuk'cambuk dari besi," sewajarnya

diletakkan di depan, dan susunan kalimat ini adalah, orang-orang kafir

dibuaikan pakaian dari api nerakq dan untuk mereka cambuk-cambuk

dari besi, serta dituangkan di atas kepala mereka air mendidih.

Susunan demikian ittr karena malaikat memukulnya dengan

cambuk dari besi hingga kepalanya berlobang, kemudian malaikat

menuangkan air mendidih kepadanya, yang telah mencapai puncak

panas sehingga memotong-motong perutnya. Tetapi, l&abar dan

Rasulullah SAW yang kami sebutkan tadi menunjukkan kebalikan

pendapat ulama ini, karena Nabi SAW mengabarkan batrwa apabila

air mendidih itu dituangkan di atas kepala mereka, maka ia menembus

tengkorak hingga masuk ke dalam rongga perut mereka, dan inilafu

sas almad dala6 musnadnya (21374) meriwayatkan hadits serupa. Al Hakim dalam

Al Mtutadrak Qt387), ia berkata "Hadits ini shatrih sanad-nya namun Al
Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya dalam Y'ttab shahih masing-

masirg."
t'e lbid
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dasar tal$ril para ahli tal$iliI. Seandainya cambuk-cambuk tersebut

telah melobangi kepala mereka sebelum dituangkan air mendidih

padanya, maka sabda Nabi SAW, "Sesungguhrrya air yang mendidih

itu menebus tengkoralc,' tidak memiliki arti. Namun, masalahnya

tidak seperti yang dikatakan ulama ini.

Firman-Nya: !,I+$, i# a.6 .* 3i-5- "Dengan air itu
dihancurluluhkan segala qpa yang ada dalam perut mereka dan iuga
fulit (mereka)." Maksudnya adalah, dengan air mendidih yang

dituangkan dari atas kepala merekq dihancur-luluhkan usus-usus yang

ada di perut merekq dan dibakar kulit-kulit mereka hingga rontok.

Lataz/n ji:i. artinya dilumerkan. Darinya teranrbil lafaz/n

trir, {tlr b:}b yang artinya, aku memanggang lemak dengan api.

b.riryu terambil kata dalam syair berikut ini,

4 rj'uJ5lr {;rt & €. Ct,-F,s ::i
"Krub,rri air trcpada yang terbuang di tanah gersang, matahari

memanggangnya tetapi ia tidak terb akar. "seo

Juga seperti syair rajaz beikut ini,

';j;jrlrLlt *ir;Jt',1b,

" Seperti pemanggang be s i membolak-b alik s e lcerat dagtng b al(ar. " 5 e 1

Penakwilan kami sejalan dengan pendapat para ahli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25OgO. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

sm Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an Ql48), menisbatkannya kepada Abu

Ahmad. Lrhat Lisan At'A)ab@ntri ;.3).
5e' Abu Ubaidah dalam Majaz At Qar'an Q147, da\Ibnu Mundzir dalarr L,rsan At

'Arab (enti: r4r), menisbatkannya kepada Al Aiiaj. :
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inenceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang'firman Allah,

.r, 3i;4 "Dengan air itu dihancurluluhkan," ia berkata'

"i{aksudnya adala}r, dilumerkan seltimer-lume mya'"se2

25}gl. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadakg dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

dengan riwayat yang semisalnya. 
se3

Ibnu Juraij mengomentari lata,in q f,A " Dengan air itu

dihancurluluhkan," ia berkata, "Maksudnya adalatr, adzab

yang disediakan bagi mereka."

25092. Muhammad bin Abdil A'[a menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsatu menceritakan kepada kami

- dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, V'2 ji'')
'- 'd)4 6- "Dengan air itu dihancurluluhttan segala apa yang

'fro ao\o* perut merepa," ia berkata, "Maksudnya adalatr,

semua isi perut mereka dilumerkan'"5e4

25093. Al Hasan menceritakan kepada kami, ltbdwtazzaq

mengabari kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada

kami dari Qatadah, dengan riwayat yang semisalnya'se5

25094. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrkg menceritakan k puaa kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada l(atni dad ayahnya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

5e Mu;atrid dalam tafsirnya Ql4zl)dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (lOD482).
tn lbid
5s Abdunazzaq dalam afsirnya (3134).

'et Ibid
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Allah, l€ e L.! { {,8'biLi-,.1t "uao orang trafir
akan dibuatkan untuk merela palraian-pakaian dari api
nera*a...." Hingga firman Allah, !;f{riF+}. OV.t 3i-3,-
"Dengan air itu diharrcurluluhlcan segala apa yang ada

dalatn perut mereka dan juga htlit (mereka)." la berkata,

"Maksudnya adalalL mereka diberi minuman yang apabila

masuk ke perut mereka maka melumerkan perut berikut kulit
mereka."ss

25095. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepadaku dari Ja'far dan Hanur bin Antaratr,

dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Hartrn berkata, "Apabila
penghuni neraka telah haus -Ja'far berkata: Apabila

.penghuni neraka telatr lapar-, maka mereka meminta makan

buatr pohon zaqqurn, lalu mereka memakannya, dan buatr

poh6n itu mengelupaskan kulit-kulit wajah mereka.

Seandainya ada orang yang mereka kenal lewat, maka ia
mengenali dari kulit wajah mereka. Kemudian mereka

tercekik rasa haus sehingga mereka pun meminta tolong. Lalu
mereka diberi air seperti cairan timah, yaitu air yang telah

mencapai puncak panasnya. Ketika mereka mendekatkan air
itu ke wajah mereka, panasnya air itu membakar wajah

mereka yang tetah rontok lulitrya. i# O 
( .t jih

'Dengan air itu dihancurluluhlcan segala apa yang ada

dalam perut mereka'. Mereka berjatan dengan usus-usus

berjatuhan, begitu juga kulit mereka. Kemudian mereka

dipukul dengan cambuk-cambuk dari besi, sehingga setiap

organ tubuh rontok. Mereka pun meminta kebinasaan dan

kematian."5e7

5e6 As-suyuthi dalam Ad-Dut Al Mantsur (6DZ), menisbatkannya hanya kepada
Ibnu Jarir.

5e'Lihat Ibnu Abi Hatim dalam ta&irnya (l024tl).
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Firman-Nyr? )rLb'g S "Don untuk mereko cambuk'

cambuk dari besi." Maksudnyi-adatah, para penjaga neraka memukul

kepala mereka apabita mereka ingin keluar dari neraka, sehingga

mereka kembali ke neraka.

Firman-Ny ", 
t*-!ti.; * Ad'V.} 6\ifi frL " setiap

t@li merelra hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan

merelra, niscrya merefta diftcmbalikan kc dalamrtya." Maksudnya

adalah, setiap kali orang-orallg kafir yang disebutkan sifatrya oleh

Allah, mereka ingin keluar dari neraka yang memberi mereka

kesengsaraan dan kenestapaan, mereka dikembalikan ke dalamnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

25096. Mujatrid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: AI
A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Zhabyan, ia

berkata" 'T.{eraka itu hitam dan gelap, kobaran api dan

baranya tidak mengeluarkan sinar." Kemqdian ia membaca

^ayaL' q-b$ i lrQWASVlffrL "setiap trati

mereka hendak kcluar dari neraka lantaran kesengsaraan

merelra, niscrya mereka dikembalikan kc dalamnya."set

Disebutkan batrwa mereka berusaha keluar dari neraka ketika

Neraka Jahanam berkobar-kobar dan melemparkan para penghuninya

ke pintunya yarlg paling atas. Mereka ingin keluar, namun para

penjaga neraka mengembalikan mereka ke dalamnya dengan "*Tl$,
Para penjaga itu berkata saat memukul mereka dengan cambuk, !ij5
E# ar:t; " Rasailah adzab yan7 membalar ini. "

Firman-Nya: OA jff" $ji "Rasailah adzab yang

membakar ini." Maksudnya adalah, dikatakan kepada mereka"

"Rasailah siksa api neraka."

5s Al qurdrubidalarnAl Jami' li Ahkarn Al Qur'm(1228}
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Menurut sebuah pendapat, lafain OA $(i urt^y" i7r.iili
'O-;Jit "adzab y_ang membakar", sebagaimana lafazh g].!t +rc yang

artioya 'lii q:it "adzabyang menyakitkan".

eee

e 6f * eL,rfi 'M, tfii; 6-$ b i'il Ay
($j 

r^l'i 4161 bA. 5tr4 #Ji 6'3
t, / t/ . o) )t/t/tfW-tPu)

@*Jii: *b
"sesungguhnyaNlahmernas:.tkl<mtorung'otdrJgbqimart
dmr mengeial<frrr unal ydrrg shalih l,c dalan surgct's'trgd
yclng dibawalmya mengalir ntngai.sungai. Di nnga iat
rnqela diberi puhiasan dmgart gelang.gelmg dffi ernas

dmt rru.tima, dan palaian rnqela ddalah s,tra. Dan
mer:el<a dibed Petutiuklnpada ucapart ucapart ymtgbaik

dif',nriuki 
W Xrr# i!tr tr:*l 

v dns tapuii."

rslwit firman Atla!: eLlilfi.iJ-f1 W;-Oi$ bI:- $ O;

wffj;r;retrx,TffimtWrye
(sesungguhnya Allah memasuhkan orung-orang beriman dan

mengerjakan amal yang shalih ke dalam sutga-surga yang di

bawahnya mengalir sungai-sungal Di sufga itu mereka diberi

perhiosan dengan gelnng-gelang dari emas dan mufiara, dan

pahaian mereka adalah sutro- Dan mereka diberi petuniuk kepada
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ucapan-ucapan yang baik dan dituniahi lpulal lcepadaialan [AaahJ

yang teryuji)

Maksud ayat diatas adalah,,orang-orang yang beriman kepada

Allah dan Rasul-Nyq lalu menaati keduanya dengan menjalankan

amal-amal shalih yang diperintatrkan Allah, akan dimasukkan ke

dalam stgga Adn, yang di bawatgrya mengalir sungai-sgngai, lalu

menghiasi mereka dengan hiasan dari emas dan mutiara

Para ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca Latazln

$\J.tn Mayoritas ulama qira'at Madinah dan sebagian ulama qira'at

Kufah membacanya dengan nashab, yang artinya, mereka dihiasi

dengan gelang-gelang d9n emas dan mutiara. Jadi,-lafazh ($i ar-
,athaf-kankepada 161, karena meskipun tafazh,61 dibaca iarr
karena termasuki partikel ip namun pada dasarnya berada dalam

kedudukan nashab (sebagai maf'ul bih).

Menurut merek4 dalam tutisan mushaf lafazh 46ldibubuhi
oleh hunrf atif di belakangfrya, dan ittr menjadi argumen kebenaran

bacainashab padanya.

Mayoritas ulama qira'at hak dan Mesir membacanya !{t
sebagai ma' thuf dengan mengikuti i'rab lafazh t6l

Para ulama qira'at yang membacanya dengan nasha! 
-iuga

berbeda pendapat dalam pencantuman hgruf alif padalafa^ $ni.

's Nafi dan Ashim membacanya $ii aengao nashab.

Ulama qira'at yang lain membacanya dengmim.
Abu Bakar Oan eUu Amr membaca hamzah pertama dengan taklfif padalafazh

$, litU dan tlt} di seluruh Al Qur an.

Hamzah saat w aq af merrbaca dua huru f hanz ah dengan tas hil'
Ilisyam membaci 

-huruf 
hanzah pertama dengan tashil pada selatn nashab.

lJlanra qira'at lainnya membacanya dengan talrq@.

Litut it-Taisir fil Qira'at As-Sab'i (hal. 127) dan Al Wa/i fi Syarh Asy
Sydhibwah (hd. 26s).
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Abu Amr bin Ala 
-seperti 

yang diceritakan kepadaku-
berkata,''Hulaf a/y' dicantumkan, sebagaimana ia dicanttrmkan pada

lafazh tilti dan 1j6."

Al Kasa'i berkata, "Mereka mencanhrmkan fu;r;raf alif padanya

karena adahamzah sebab hamzah merupakan salatr satu huarf."

Pendapat yang benar menurutku adalah, keduanya bacaan yang

masyhtr, masing-masing dipegang oleh para ulama qira'at, identik
maknanya, serta sama-sama benar menurut $amatikal Arab, sehingga

bacaan mana yang dipegang, maka ia benar.

Firman-Nya: 3,/ lG #g; "Dan pakaian mereka

adalah sutra." Maksudnya adalah, bagian pakaian yang menempel

pada kulit mereka adalatr pakaian sufia.

Firman-Ny * S;ift <1#, $ljt ft "Dan merelca diberi
petunjuk lrepada ucapan-ucapan yang baik." Maksudnya adalah,

Tuhan mereka menunjuki mereka di dr:nia kepada kesaksian batrwa

tiada tuhan selain Allah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-
riwayat berikut ini:

25097. Yunus menceritakan kbpada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, SiS A.;iili 3t15"ft "Dan merela diberi
petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik," ia berkata
"Mereka diberi petunjuk kepada ucapan yang baik, yutu la
ilaha illalqh, allahu akbar, dan alhamdulillah." Allatr
berrirman, 3A; U:Ai W\i $t'Xf i;5- iil"Kepada-
Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan arnal yang

shatih dinaikkan-Nya. " (Qs. Faathir [35]: 10)600

25098. Ali menceritakan kepada}u, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

@ [bnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10D483) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At
Taruil (3/281). '
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menceritakan kepadaku dari- Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Atlah, StrS O..# \l,ii:tfr "Dan merepa diberi

petuniuk kcpada ucapan'ucapan yang baih" ia berkata

"Maksudnya adalah, mereka diberi ilham:"601

Firman-Nya: *;$ llv 8tl5'.,33 "Dan dituniuki (puta)

lrcpada jalan (Altah) yang terpuii." Maksudnya adalah, Allah

memberi mereka petunjuk di druria kepada jalan Tuhan Yang Maha

Terpuji. Jalan yang dimaksud adalah agama-Ny4 yaitu agama Islam

yang disyariatkan-Nya bagi makhluk-Nya dan diperintalrkan-Nya

kepada mereka urttrk mengikutinya.

Latail_ *;Fmengiluti pola jy' vang dialihkan dari pola
"J:fr 

,yang artiny q yatgdipuji para kekasih-Nya.

ooo

6 fri 4tA #6 fi ,w t; 6)35iw a.ifrit

"sesrrrgu fuiy a ofi fi Lg. ofi tng y dng l<f,fu dm nmglwlan'gi
marw$a dnri iatorr Nlah darrMmiidilHaran yonrg telah

I<ami i(/tilrarr |},ntuk senuurl manusia, bak y ang benrntkitn

di siat moupun di padmg pasir dan sia[a yarJgbennalcun

di datarrmya melal<ul<otuldalwtal seca1ro zlwlhq niscaya

dtfi.Jl<ornirasdl&r.t<epadanyasebagiansiksoyarrgpedih."
(Qs. Alruii Qllz25l

mr [bnu Abi Hatim dalam tafsinrya (102483).

4l:fr+
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Tatrwil fiman AIIah: *:I|;f J#r;',n35tWg-ftit
'nj, M t4y*.,;- it rril y. J*,Itr'g; n1rt'ifl 

" 
ff ;A

@ fJI ,-fi | (Sesungguhnya orang-orang yang hatir dan

menjhalaigi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang
telah Kami jadikan untuk semuo manusia, baik yang bermukim di
situ maupun di padang posir dan siapa yang bermalcsud di
dalamnya melakukan kejohatan secata zhalim, niscaya akan Kami
rosakan kepadanya sebagian silxa yang ped@

Maksud ayat di atas adalah, sesungguhnya orang-oran g yutg
mengingkari keesaan Allah, mendustakan paxa rasul-Ny4 -dan
mengingkari apa yang mereka bawa dari sisi Tuhan mereka, 'AtW-t

fi ,E ,; "Dan yang menghalangi manusia dari ialan Allah,"
maksudnya adalah, mencegah manusia masuk agama Allah dan masuk

Masjidil Haram yang dijadikan Allatr untuk orang-orang yang beriman

kepada-Nya seluruhnya, tanpa mengistimewakan sebagian atas

sebagian lain. i$ *rr.,3#fr fV "Baik yang bermukim di situ
maupun di padang pasir," maksudnya adalah, mereka memiliki
kewajiban yang sam4 yaitu mengagungkan kehormatan Masjidil
Haram, menjalankan ritual di datamnya, serta tinggal di dalamnya

kapan pun ia mau.

Lafazh *i{ifr artnya orang yang tinggal di dalamnya, dan
a)a, t"

lafazh ;tJ!i artinya orang yang datang kepadanya dari luar Masjidil
Haram.

Para ahli talo,uil berbeda pendapat 
-mengenai takwilnya.

Sebagian berpendapat bahwa lafazin )i.,3$il(artinya adalatr orang

yang tinggal di dalamnya dan lafafu 2(j$ *tnya adalatr orang yang

tinggal di luar kota. Maksudnya yaitu, masing-masing tidak lebih
berhak trntuk tinggal di dalamnya daripada yang lain. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:
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25099. Ibnu Huinaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hakam
menceritakan kepada kalrri dari Amr, dari Yazid bin Abu
Ziyad, dari Ibnu Sabith, ia berkata: Apabila para peziarah haji
datang ke Makkah, maka tidak seorang pun dari penduduk

Makkah yang lebih berhak terhadap tempat tinggalnya
daripada mereka. Apabila sEseorang menemukan tempat yang

luas, maka ia boleh tinggal di sana. Lalu terjadi pencurian di
tengah mereka, dan banyak orang yang terctri barangnya,

maka banyak orang yang membuat pintu. Lalu Umar
mengirim surat, *Apakah kamu membuat pintu bagi para

peziarah haji ke Baitullah?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi aku

membuatnya hanya unhrk melindungi barang-barang

mereka.' Itutah maksud furnan Allah, 3V5 Xt ,3$l$ {;"
"Baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir." la
berkata, "Orang yang datang dari padang pasir sama seperti

orang yang tinggal di Makkah. Tidak seorang pun lebih
berhak tinggal daripada orang lain, kecuali seseorang telah

-;L. 
datrulu mengambil suatu tempat.'@2

25100. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Abu HushairU ia
berkata: Alar bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Apakah aku
harus ilil(of dr Malkah?" Sa'id bin Jubair menjawab,

"Eagkau sedang i'tikaf.- Ia lalu membaca ayat, irffi&"
iV| ** "Baik yang bermufim di situ merupun di padang
pasir.'fri

o2 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil QD82). Lihat Al Qurtrubi du/ranAl Jani'
li Ahkan Al Qur'an(lzBl).* lbnu Hajar dalam Fath Al Boi(8/386) dan Ath-Thahawi dalam Slth Ma'mi Al
A*t (4151).
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25101. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hakam

menceritakan kqpada kami dari Anbasatr, dari Abu Shalih,

tentang firman Allah, \VS ** itffi &, "Baik yang

bermukim di situ moupun di padang pasir," ia berkata,

"Lafa^ '16fr afiinya penduduk Makkah, dan lafazh 2$$
artinya orang yang sesekali datang ke suatu tempat. Mereka

mempunyai hak yang sama."6u

25102. Ytrnus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, \V6 y.i$:fr il7 "Boik yang bermufim di

situ maupun di padang pasir," ia berkata, "Pendudtrk

Makkah dan setairurya sarna-sama berhak tinggal di Masjidil
Haram."605

25103. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, iV6;*i*fi itji" "Baik yang bermuhim.di-

situ maupun di pactang pasir," ia berkata, "Lafa^ .frfii
artinya aatalah orang yang mukim di Makkah, dar-latazh 2(!$
artinya adalah orang yang datang ke Makkah. Mereka

memiliki hak yang sarna di rumah-rumah."606

25104. Mutrammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatada[ tentang firman Allah, i6tfr,,,J1,

7V5 * "Baik yang bermukim di situ maupun di padang

pasir," ia berkatq "Penduduk Makkah dan selainnya

memiliki hak yang sama di Masjidil Haram."ffi

o Lihat Al Baghawi Mlam Ma'alim At-Taruil QD82).6 Ibnu Abi Hatim dalam ta$irnya $ilDa$).o Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil Q2SD.ffi eUAnnazzaq dalam ufsirnya (384)-
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25105. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dengan riwayat yang

semisalnya.0t

25106. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, \$t :+ irffi '.V" "Baik yang

bermukim di situ maupun di padang pasir," ia berkata,

l'Penduduk Makkah dan selainnya memiliki hak yang sama

terhadap tempat-tempat singgah."ne

Ahli takwil lain berpendapat serupa dengan kami. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25107. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

- kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, i6
*.'i;:5 "Baikyang bermukim di situ," ia berkata,"Lafazh
,3$ifr 

"rtoyu 
pendudukny a. Lafazh 2t!$ artinya pendatang.

Hak Allah bagi keduanya di Masjidil Haram adalah sama."6r0

25108. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman
Allah, "g.i${{t il:.7, "Boik yang bermuHn di situ," ia
berkata, "l;rfa/r_ ,3$ifi rrtnya yang tinggal di sana. Lafazh

)q6 artinya pendatang. "6 \r

'ot lbid
@ Vtuiatrid dalam tafsirnya pDS2)menyebutkan riwayat serupa.
6ro Lihat Mujahid dalam t"ftirnyaQ/azD.
6tt lbid
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25l}g. ...Ia berkata: Al Hasein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Tumailatr menceritakan kepada kami dari Abu

Hamzah, dari Jabir, dari Mujahid, dan Atha, tentang firman

Allah, 'rr, irtfi 8; "Bai\ yang bermukim di sittt,"

keduanya Lerkata, "Lafa^ i$ffi artinya penduduknya.

Lafazh 2$$ aranya pendatang. Hak Allah bagi keduanya di

Masjidil Haram adalatr sama.'fl2

Kami memilih pendapat tersebut karena pada awal ayat Allatl

menjelaskan tindakan .orang kafir yang menghalangi 
- 
orang-o1ang

mukmin melaksanakan manasik haji di Masjidil Haram. V"$<r$tit
,ES *56 St ,W #'at35; "sesungguhnva orang-orang vang
kafir dan menghalangi manusia dari ialan Allah dan Masiidil

Haram. "

Allah lalu menyebutkan sifat Masjidil Haram, ntslyii;lgfri
"Yang telah Kani iadikan untuk semua manusia." Di sini Allatl

menginformasikan batrwa Dia menjadikan Masjidil Harar.n" untuk

semua mdnusia, tetapi orang-orang kafir itg menghalangi orang-ilrang

mukmin dari Masjidil Haram.

Allah lalu berfirman,)$6:rlti#f ijT "Baikyang bermuHm

di situ maupun di padang prcir.' Jadi, dapat dipastikan batrwa

informasi Allah tentang kesamaan orang yang bermukim dan

pendatang serasi dengan informasi Allah tentang o-rang-orang kafir,

batrwa mereka menghalangi orang-orang mukmin dari Masjidil

Haram, dan tidak diragukan bafiwa itu berkenaan dengan thawaf,

manasik, dan mukim di sana" bukan informasi tentang kepemilikan

mereka terhadapnya

Dikatakan batrwa lafazh'at3t$ " Menghalang-halangi," yang

berbentukl 'il mudhari' (kata kerja bentuk sedang atau terus-menenrs)

ma I thuf pada lafafu V;{yangberbentuk/' il madhi (kata kerj a bentuk

612 Lihat Al Baghawi dalaa Ma'alim At-T@zil QD82).
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lampau), karena tindakan menghalang-halangi telah menjadi sifat dan

perbuatan kontinu meteka.

Jika demikian, maka LatazjI- yang digunakan harus isim (,ata

benda) atauf il mudhari', bukany''il madhi.

Jadi, maknanya adalah, sesungguhnya orang-orang yang kufrr,

yang sifatrya menghalang-halangi dali jalan Allah.... Hal itu sama

seperti firman Allah, $ f*,4fi"c+I:l;tfit;'t$i "(Yaitu) orang'

orang yang beriman dan hati merela meniadi tenteram dengan

mengingat Allah, " (Qs.Ar-Ra'd [13]: 28)

Mengenai finnan Allah, )*ir:fr&" "Baik yang bermukim

di situ," mayoritas ulama qira'at dari berbagai negeri membaca lafa73'

it? dengan rafa' (dtammah) sebagai Htabar yang didahulukan bagi

lafazh ,i${fl, sementara maf'ul bihlafazh )!e "Meniadikannya"

merupakan kata ganti 6 y*g melekat padanya dar- ,al1$-Sampai di

sini kalimat beral*rir, lalu dilanjutkan dengan kalimat bant, r.t11a.

- Demikianlah stnrkttr yang sering digunakan orang Arab

terhadap lata2f. il? ketika kalimat sebelurnnya dirasa telatr

sempurna. Misalnya yaitu lafhzh '|st i #t a* it7 Si.. o\V
.,Aku melewati seorang laki-laki, baik memitiki kebaikair *urrp,n

keburukan". Terkadang tafazh iij," di srni dibaca jarr (trasrah) Tetapi

bacaan rafa' (dhammah) dipilih karena lafazh *ty menurut mereka

identik dengan lrt1, sehingga seolatr-olatr kalimat tersebut berbunyi

*sti';j i+V6 fi4'o')r.
Ahli lain yang membacarLya dengan iarr, mengarahkannya

kepada makna 
tllri ';at 'r:+ J#.Barangsiapa memberlakukan

ketentuan ini pada lafaztr A? dengan membacanya rafa' darr

menjadikannya permulaan kalimat, maka ia tidak memberlakukannya

paaaWazh J:fi sebab ia merupakan isimfa'il yangbisa didudukkan

sebagu f il. Sedangkan lafazh A7 merupakan mashdar (kata

jadian), sehingga mendudukkannya sebagai rt'il sama seperti
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mendudukkffi lafazh',.)^? sebagaifi'i/ seperti dalarn kalimat A\f
h|'U 'eL$ lh:J crflI(u melewati seorang laki-laki yang cukup

Lagimu tarrp"taici-tat<i lain'.

Disebutkan dari seorang ulama qira'at batrwa ia membacanya
.ij7 dengan nashab (fathah) sebagai maful bih bagt lata7,- '.&.

Meskipun bacaan ini legal menurut batrasa" tetapi bacaan ini tidak aku

bolehkan, karena bertentangan dengan kesepakatan axgUmen para

ulanra qira'at.6r3

tB Abu Hayyan cdlan Al Bahr Al Muhith menyatakan, "Mayoritas lulama qira'at

membacanya if7 de11g36 rafa' (dhammah),yangkalimat terdiri dari mubtada'

dn hhabar tersebut berlaku sebagai m{ul Dift kedua. Yang terbaik adalalt

lafaztr .ilr,tr, dan r\tt berlaku sebagai mubtada', sedangkan rtjr sebagai khabar,

tetapi boleh dibalik."

Ibnu Athiyyah berkata "Firman Allah, netry'.f?,sfi 'Yang telah Kami

jadikan untuk semua manusio', maksudnya adalah, dijadikan sebagai kiblat atau

tempat ibadah.'
Tedpi, maksud ini tidak dibutuhlcan kecuali ia ingin menafsirkan malsitbukan
membatras i'rab, Y'arena kalimat mubtada' dn lhabo tersebut berkedudukan

sebagai naful bihkedua" sehingga tidak dibutuhkan malcsud ini.

Hafsh dan A,masy membacanya .i! dengaa nashab (fahah) dan lafazl .3!di

terbaca rafa' (dhammah)karetanya, sebab lataifi iti merupalcan mashdoyatg

berlaku sebagai isim fa'il. Sama sepcrti lafazh i:tir: 'l'rr* ,t". t')ii "Aku

melewati seorang lald-laki yang sama sajq apakah dia ada atau tidak'.

Jika lafazh 
"iE 

diberlahrlcan sebagai kata kerja yang membutuhkan dua

objeh maka lafazh {} adalatr objek kedtu. Jika hanya membutuhkan satu

objeh maka lafazh {ji. b€rlaku sebagai &aI (keterangan kondisi) bagi kata ganti

a.

Satn kelompot tlama qira'at (diantaranya A'masy) dala6 riwayat Al Qath'i

membaca'ij7 dengm nashab an :+.igirfi drrrglrmior (kasrah).

Ibnu Athilyah berkata 'Di-'ath$-kan t€rhadap ,rJ3L seolaholatr maksudnya

adalah 'ath$bayan (sambrmgm untqk menjelaskan), dan yaag pertama menjadi

baful t$shil (pengganti rmtuk mcrinci)."
LihrtAl Bab Al MuhithlwyaAbuHalrym Q1499).
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Firman Altah: A,fi ;rXi i$ p4ib*.'r3- i6 " Dan siapa

yang bermaksud di dalamnya melalwlcan kciahatan secara zhalim,

niscaya aftan Kami rasaftan ftepadarrya sebagian siftsa yang pedih."

Maksudnya adalah, barangsiapa menginginkan penyimpangan di

dalamnya, maka Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Penyimpangan yang dimaksud adalatr melakukan kezhaliman di

Masjidil Haram.

Partikel + dimasukkan ke dalam lafa;ir- fdbdengan arti

seperti yang ielah aku sampaikan, sebagaimana panikel ini

dimasukkan dalam finnan Allah, ,AU A "Yang menghasilkan

minyak." (Qs. Al Mu'minun 123!:20) Artinya adalah cpltr LiJ 'oia

menghasilkan minyak", sebagaimana ungkapan penyair berikut ini,

)t{:Jts ;}u'^iLl:t i):r2At'oi- 9u. )t
"Di lembah Yaman, bagian atasnya menumbuhkan pohon syats, dan

bagjan bawahnya menumbuhlan pohon maraWt serta syabahor. tt6t4

'* 
Jrrgu seperti syair A'sya bani Tsa'tabah berikut ini,

,,-!r F?$ h,it ;. *C:'l aE |:',)12
"(Jnta-unta lami menanggung rezeki bagi lceluarga kami,

di antara periuk dan susu yang murni. "6ts

o'n Bait ini disebutkan oleh Ibnu Manztrur dalarn Lisan Al 'Arab (enti: &te1.

Ibnu Abdi Salryidih berl(at4 "Demikianlah yang dituturkan oleh Ibnu Duraid."
Lihat Ibnu Al Jauzi datan Zad Al Masir (51420) dan Abu Ubaidah dalam Majaz

Al Qur' an Ql 48), tanpa menisbatkannya.

,syatu berarti sejenis pohon, marakh berani sejenis pohon yang tidak memiliki
daun dan duri, dan syabahan artinya sejenis pohon yang besar serta berdiri.

u,, Bait ini dalam Diwan Al A'sya dari sebuatr qasidah rmhrk kisra ketika ia
meminta ja6inan dari merekq ketika Harits bin Wa'lah mengepung sebagian

orang kulit hitam.



Ini merupakan pendapat sebagian ahli nahwu Bashrah.

Sedangkan sebagian ahli natrwu Kufah mengatakan bahwa partikel v
dimasukkan karena takwilnya adalatr, ,"lla{ # i7X i,E \} $i. ia
mengatakan batrwa masuknya ? pafua'latazh bf iebit tirrgart

daripada masuknya ia pada latallr,' 2il1 dan kata sejenis, sebab !(
sering menyimpan partikel-partikel jai, dan ia seperti kata syarat,

sehingga dimungkinkan pencantuman dan peniadaan partikel-partikel

jan, sebab kedudukan i'rab tidak dijelas di dalamnya. Hal ini jarang

terj adi pada mashdar, karcnabacaan r afa' dan i arr di dalamnya j elas.

Abu Jarratr membacakan syair kepadakrl

'*:,r:'\t+'^)'#
"Ketika unta itu hendak minum, ia dihalau tongkat oleh seorang yang

amat baffitit dan bersuara sangat kcras saat membentak"616'

Imra' Al Qais bersyair,

tfr iil;,l ;r1 u,.Slltl;LL.

"Saat berbagai peristiwa terjadi, apakah ia mendengar berita balrwa

Imra' Al Qais binTamlikpergi entah ke mana?"611

Lihat Abu Ubaidah dalaa Majaz Al Qur'an Q/49), Al Baghawi dalarn Ma'alim
At-Taruil (3DE2), dan Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (l7ll40).

6'6 Al Farra dalarrMa'aniAt Qw'otQD22).
6t7 Bait ini disebutkan oleh Al Farra dahm Ma'ani Al Qur'an Ql34l) dan Ibnu

Manztrur dalanLisot Al 'Arab (entri: ,1).

t ataz,A'rt adnyaadatah hijrah dni satu neg€ri ke negeri lain. Atau keluar anpa

tujuan tertennr. Atau tiba dan tinggal di suatu tempat dengan meninggalkan
kaumnya di pedalaman
Syair Imra' AI Qais mencalcup kemungkinan s€mua makna tersebut.

Lfrrrrt Lisan Al 'Arab (e,ntri: ;) dn Ma'jott At Buldm (entri: fr) (1t532), wrta
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (AST.

6tq "n Thuri*)tltt

LLt*rrvcf# yf

TafsvAh:thabari
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Partiket I dimasukkan padalafa/n'ot yang berkedudukan

rafa:, r"p*i purtif."f 9 dimasukkan pada lafazh )A\ yang

berkedudukan nashab. mereka memasukkan partikel ?
pada lafazh i jika mereka memaksudkannya sebagai phabir,

sebagairnana ungkapan penyair berikut ini,

)u) l\tui, t ,y+ lUtrr, |r;Y nI

"Saat berita tersebar, tidatlah kau mendengar kejadian yong dialami

unta-unta bani ZiYad? "618

Menurutnya, partikel .7 padalafazhv lebih sedikit daripada

partikel v pada lafaztr Lf, t*.n" l( lebih mirip dengan kata benda

daripada t. Ia berkata, rer{ku peqah bertanya kepada seorang badui

dari Rabi.ah, lalu ia menjawab,lstL. ti'tl, padahal maksudnya adalah

'!ts ,*'rl"aku mengharapkan hal itu".

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai maksud lafazh

kezhali.man yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan

penyimpangan di Masjidil Haram, yang pelakunya disiksa Allatl

dengan adzab yang pedih

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah

menyekutukan Altah dan menyembah selain Allah di Baitul Haram.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

utt Bait ini milik Qais bin ztth^r Al 'Absi.
Al Farra dalam Ma'ani Al Qtr'an Q1223),Ibnu Manzftur dalan Lisan Al 'Arab

(entri: ,f), Al Qrnthubi d^lam Al Jami' ti Atkan Al Qtr'u (9D57), dan Ibnu

?*rnjalah dalam Huiiah AI Qira'at (1R64).
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25110. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, # eAiy"*.3; ilt "Dan siapa yang

bermaksud di dalamnya melahtkan kciahatan secara

zhalim," ia berkata, "Maksudnya adalah syirik."6re

25lll. Ibnu Humaid menceritakan kepada kamiJ ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Mtrhammad

bin Abdurrahman, dari Qasiin bin Abu Bazr'ah, dari Mujahid,

tentang firman Allah, j4 eAiy"*. 
'';-;/2 "Dan siapa

yang bermaksud di dalamnya melahtkan kcjahatan secara

zhalim," ia berkata, "Maksudnya adalah, menyembatr selain

Allah di dalam Baitul Haram.'620

25112. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

ayalnrya" tentang firman Allah, ri-$ p:Aiy,rg. 
"/ 

$i ;; oo"
siapa yang bermaksud di dalamrrya melalwkan kcjahatan

secara zhalim," ia berkatA "Maksudnya adalah syirik.
Barangsiapa berbuat syirik di Baitullatr, maka akan diadzab

oleh Allah.'62r

25113. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&trcazz,aqmengabari kami, ia berkata: Ma'mar mengabari

kami dari Qatadah, dengan redaksi yang semisalnya.@

Ahli talnuil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah,

menghalalkan perbtratan haram di dalamnya, atau melakukan

6re Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (lOD484) dan Al Qtnthubi dalan Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an0A3q.e0 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur $nT, menisbatkannya hanya kepada
Ibnu Jarir.

62r Al Baihaqi dalam Sfu'ab Al Imu (3fiA9.
@ aUdunazzaq dalam tafsirny a QB$.
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perbuatan haram di dalarnnya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berilart ini:

25114. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadalor, ia berkata:

Ayalrlar menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadator dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

aiarr, A v6 i;3* *, idb,#;rl i,' "Dan siapa

yang bbrmilqud di dalamnya melahtlran lceiahatan secara

zhalim, niscaya akan 'Kami rasakan kcpadanya sebagian

siksa yang pedih," ia berkata, "Maksudnya adalah,

menghalalkan perkataan dan pembunuhan yang diharamkan

Allah kepadamrl dengan cata menztralimi orang yang

menztralimi, dan membunuh orang yang membunuh

(qishash). Barangsiapa berbuat demikian, maka baginya

adzab yang pedih.'t'23

25115. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

'',- Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, tentang firman Allah, ';-ilt
)1 edy,*i. "Dan siapa yang bermalcud .di dalamnya

melatittan kcjalwtan secara zhalim," ia berkate

"Maksudnya adalah, melakukan perbuatan dosa di

dalamnya."62a

25116. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

623 As-Suyuthi dalam Ad-Drrr At Mantsttr (6D7), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
6a Mulahid dalam afsirrya Ql4J;0).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.625

25117. Abu Kuraib dan Nashr bin Abdurratrman Al Audi

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Muharibi

menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Sudi, dari

Murrah, dari Abdullah, ia berkata, "Tidak seorang pun yang

berniat melakgkan kejahatan, lalu kejatratan itu ditulis

baginya. Seandainya ada seseorang di 'Adan Abyan (sebuatt

kota di Yaman) berniat membtrnuh seseorang di Baitullah ini,

maka Allah akan merasakan kepadanyaadzab yang pedih'"626

25118. Mujatrid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, Snr'bah menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, dari Murrah, daf,i Abdullatr, ia

berkata: Mujahid berkata: Yazid berkata: Syu'bah berkata

kepada kami {ia menjadikan riwayat t1i marfii', tetapi aku

tidak-- tentang firman Allah, b'n$ ;4 pZihl-;. 3;,tlt
lt ,z

)l ,r(i "Dan siapa yang bermaksud di dalannya
7'. 

'netalillan pejahatbn secara zhalim, niscaya apan Karni

rasakan lcepadanya sebagian silua yang pedih, " ia berkata,

"Maksudnya adalah, seandainya seseorang bermaksud

melakgkan kejafuatan di Baitul Haram, meskipun ia berada di

'Adan Abyan, maka Allah pasti menimpakan adzab yang

pedih kepadanya."627

tr Muiahid dalam tafsirnya QlaD.
52t Ibnu Abi Syaibatr dalanAl Mrchannaf (3D68).
e, Ifi. Ahmad dalam musnadnya Ql3l3) dan Al Haitsami dalam Maima' Az-

Zm,a'id (10/412).
Ibnu Katsir dalam tafsimya berkat4 "Sanad ni shahih menurut laiteria Al
Bukhari, dan status mauquf-nya lebih kuat daripada stafis marfu'. oleh karena

itu, Syu'bah bersikeras mengbentikan jaltlr smad-nyaYada Ibnu Mas'ud. Hadits

ini jula diriwayatkan oleh Asbath, Su&an Ats-Tsauri, dari As-Sudi, dari Murrah,

dari lbnu Mas'ud sesara mauq$."
Lihat Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3D19').
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25llg. Fadhl bin Shabah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari

ayahnya, daxi Adh-Dhahhak bin Muzatrim, tentang firman

Altah , ;JL, ldb,X".'";- ilt " Dan siapa yang bermalrsud

di datamnya'melahtkan kejahatan secara zhalim, " ia berkata,
..Maksudnya adalah, apabila seseorang bermaksud berbuat

jatrat di Makkah, sedangkan ia berada di negeri lain, namun

ia tidak jadi melakukannya, maka kejahatan itu dicatat

baginYa."628

25120. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarikan kepada kami, ia berkata:- Ibnu ZaLd

berkomentar tenltang firman Allah, i4, ldy,+}.3; $t
A ;fr b'ni "6an siapa vans [t ifiu"a- di dafamnva

rnelalfutran pcjahatan secara zhalim, niscaya alan Kami

rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih," ia berkata,

"Maksudnya adalah, berbuat zhalim di Baitul Haram'"62e

.,_ Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

menghalalkan perkara haram secara sengaja. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25121. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: 
^ 
Ibnu Abbas

berkomentar tentang firman Allah, j$ ldy, " Keiahatan

secara zhalim," ia berkata, "Maksudnya adalah, orang yang

bermaksud menghatalkan perkara haram secara sengaja'

Dikatakan bahwa maksudnya adalah syirik."630

52t As-Suyuthi dalan Ad-Dwr Al Mantsur (6D9), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
oe Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan lcami.
630 Lihat As-Suyuthi doJam Ad-Durr Al Mortsur (6D7).

?t)
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Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

menimbun makanan di Makkah. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwaYat berikut ini:

25122. Harun bin Idris Al Asham menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdurratrman bin Mutrammad Al Muharibi

menceritakan kepada kami dari As{ats,.dari H3bib bin Abu

Tsabit, tentang firman Allah, b'n* j4 p4ib"*.";,rt
A {S "Don siapa yang bermakiud di dalamrrya

melalitkan treiahatan secara zhalim, niscoya akan Kami

rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih," ia berkata,

"Maksudnya adalah, orang-orang yang menimbun makanan

di 14ul*u1r.rr3r

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr, semga

perbuatan yang dilarang, bahkan perkataan, "Tidak, demi Allatr," dan

perkataan, ..Benar, demi Allatr." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25123. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Mujatrid, dari Abdullatr bin fImar, ia pernah mengatakan

batrwa ia memiliki dua tenda" salatr sahrnya di tempat halal,

dan yang satunya lagi berada di tempat haram. Apabila ia

ingin memarahi keltrarganya maka ia memaratri mereka di

tempat yang halal. Ketika ia ditanya tentang hal ittr, ia
berkatq *Kami meriwayatkan batrwa di antara kejatratan di

Baitul Haram adalah mengucapkan, 'Tidak, demi Allatr', dan

'Benar, demi Allatr'.'632

63r As-suyuttri dalam Ad-Darr Al Mottsw (6D7), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
62 lbnu Abi Hatim dalam ta8irnyaQ02aE$.

l
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25124. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepadaku dari Abi Rib'i, dari A'masy, ia

berkata: Abdullah bin Umar berkata, "LJcapan, 'Tidak, demi

Allah', dan 'Benar, demi Allah', di Baitul Haram termasuk

kejahatan."533

Abu Ja'far berkata: Pendapat mengenai takwil ayat yang

paling mendekati kebenaran adalah yang kami riwayatkan dari Ibnu

Mas'ud dan Ibnu Abbas, bahwa makna zhalim di tempat ini adalah

setiap perbuatan maksiat kepada Allah. Hal itu karena Allah

menyebutnya secara umum dalam firman-Nya, fdh*. t; ilt
j$ "Do, siapa yang bermapsud di dalamnya m,elahtpnn peiahaton

irrop zhalim. " Allah tidak memberi kekhususan pada satu

kezhaliman, sehingga keztraliman yang dimaksud adalah keztraliman

secara umum. Jika demikian, maka takwil ayat ini adalatr, barangsiapa

ingin berbuat jatrat secara zhalim di Masjidil Haram, maksudnya

berbuat maksiat kepada Allah di dalamnya, maka Allah akan

menimpakannyaadzab yang menyakitkan pada Hari Kiamat.

Diriwayatkan dari sebagian ulama qira'ot, mereka

membacanya nt 'tJ- Ui dengan fathah pada huruf ya',634 yatg

artinya, barangsiapa mendatangi kejatratan. Lafa* \/ - tt:t artinya

mendatangi. Menurutku, bacaan ini tidak boleh, karena bertentangan

dengan kesepakatan ulama gira'at, selain jautr dari batrasa Arab yang

fasih. Hat itu karena lafaz/n \i- merupakan kata kerja 
- 

yang

membutuhkan objek, sehingga kaliinat yang benar adalatr l? o(j.;;-,
bukan tii; gtl.; rlirr.

633 Al qnrttrubi dalam Al Jami' li Ahlam Al Qur'an (12134). Lthat Ad-Durr Al
Mansur karya As-SuYuthi 6nD.

63a Ini menrpakan bacaan Al Hasan. Lih1t Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan

(7/500).
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sebagian atrli batrasa mengklaim bahwa orang-orang Thayyi'

berkata W.-*) "aku mencintaimu", tetapi maksudnya |* *i
ecr{ku tidak menYukaimu".

Seorang penyair menggubah syair berikut ini,

"Di sana aht titlakmerryulwi Laqith dan orang-orangnya'

tetapi aht lebih membenci Sinbis' "6ss

' 
Maksud lafazh Q *':?: adalah, aku tidak menyukainya' Jika

itu benar, maka hal itu boleh dalam pembicaraan biasa, tetapi tidak

boleh dalam qira'at, dengan alasan yang telatr aku jelaskan.

oco

:+J # q!j,$ 6,# 6k 4;\ -6Y5 tti

@ r;,N eJV <r'r;;fY <,*{$ |* "

" D dn (ingatl ah), k/Jtika Karni mentb cril<m temp at lnp ado

Ibrahim di umpat Baitrlllah (densdn mengatal<mt),

' J angarilah lcnmu lrcmpqsqilcarl<art sexntu Pm dengart

Algtr dhrr zucikartlah ntmah.I(u inibogi orcmg-orctfig yc/ng

tlwwaf, dart orang.ofirrg yangbeihadah dmt orung.ordr.g

yrrngrrttllu ilmt a$ud," (Qs. Al Haji (221:261

rakwil firman Allah: J 6 ;if 6k YY; tF

@ riti gi| <n :lirY 4ht,# 4; (* 6" -a; @an

ers 11roi tidak menemukan pemilik bait ini. Lihat Al Fana dalam Ma'ani Al Qur'ur

Qnzr,Ibnu Al Jauzi dalam zad At Masir (4t349), dan Al-Alusi dalam Ruh Al
Ma'ani (13/193).

W

J;r |;t *,r,# #t, W * W'*\lt
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[ingatlahJ, ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di
tempat Baitullah [dengan mengatakanJ, "langanlah hamu
memperserikatkan sesualu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-

Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang

beribadah dan orang-orung yang ruku dan suiud.')

Athh berfirman kepada Nabi Mutrammad SAW, untuk

memberitahu beliau tentang besamya dosa perbuatan yang dilalcukan

kaumnya (Quraisy), bukan hamba-hamba-Nya yang lain, lantaran mereka

menyembah selain Allah di Baitul Haram milik-Nya, rumatr yang Allah

perintalrkan kepada Ibrahim Klnlilullah SAW untuk membangunnya dan

menyucikannya dari kerusakan, keraguan, serta syirik.

Allah berfirman, "Ingatlah, wahai Muhammad, bagaimana

Kami membangun pertama kali rumatr ini, namun kaummu justnr

menyembatr selain-Ku di dalamnya. (Ingatlah) ketika Kami memberi

tempat kepada Ibrahim Khalilullah.... "

Lafazh W.*tn1a adalatr, Kami sediakan untuknya tempat di

Baitullah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25125. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, tArX.VYf)F
;fiI 6k "Dan (ingatlah), trctil@ Kami memberikan

tempat kepada lbrahim di tempat Baitullah," ia berkata,

"Allah meletakkan Baitul Haram bersama Adam AS ketika

Adam diturunkan ke bumi. Tempat turunnya adalah tanah

India. Kepalanya ada di langit, sedangkan kedua kakinya ada

di bumi. Para malaikat takut kepadanya, sehingga ia
dikurangi menjadi enam puluh hasta. Ketika Adam tidak
mendengar lagi suara-suara malaikat dan tasbih mereka, ia
pun mengadukan hal itu kepada Allah. Allah lalu berfirman,

'Hai Adam, sesungguhnya Aku telah menurunkan untukmu
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sebuah rumah yang dijadikan thawaf, sebagaimana Arsy-Ku

ddadikan tempat thawaf, dan dijadikan tempat shalat,

sebagaimana seputar Arsy-Ku dijadikan tempat shalat, maka

pergila}rkesana,.Adampunberangkatkesanadan
melebarkan langkahnya, sehingga jarak satu langkah sama

dengan satu jarak fase perjalanan. Langkah-langkahnya tetap

demikian sampai Adam tiba di Baitullah, lalu ia pun thawaf

di sana. Begitu pula para nabi sesudahnyaP)636

25126. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, ia berkatq "Ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan

Isma.il untuk menyucikan rumatr-Nya bagi orang-orang yang

thawaf, Ibratrim berangkat ke Makkatr. Ibrahim dan Isma'il

berdiri dengan memegang cangkul tanpa mengetahui letalt

Baitultah. Allah pun mengirim angin yang bernama Khajuj.

Ia memiliki dua sayap dan kepala berbentuk seperti ular.

Angin itu kemudian menyapu tempat seputar 'I(a'batl,

sehingga terlihatlatr pondasi pertama Baitullatr. Ibratrim dan

Isma.il lalu melanjutkan menggali dengan cangkul hingga

ali*rirnya keduanya meletakkan polqlli. Itulah maksud

firman Allah, ,i416k VY|. sF 'Dan (ingatlah),

ketitra Kami memberikan tempat kcpoda lbrahim di tempat

Baitultaht. tt6s?

Maksud lafaz/r- 9{$ 'nottullahu maksudnya adalah, Ka'batr.

Maksud latazh 6qiI;' S{J "Janganlahlcamu

metnperseritutl@n sesuatu pin deigan Aht." Adalah, dalam

beribadah kePada-Ku.

636 Abdurazzaq menyebutkan riwayat seruPa dalam tafsirnya QB$ dan Ibnu Abi

Hatim dalam tafsirnYa (1012486)-
caz ,6no Abi Hatim aau- Ati-Va Q0Da8$ dan Ath-Thabari dalam tarikhnya

(l/153).
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Maksud lafazcr- ,* 4: "Dan sucikanlah rumoh-Ku,"

adalatr, menyucikan rumah yang Aku barrgun dari penyembahan

berhala, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25127. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Yusuf, dari Al-Laits, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 'r{ 4J "Dan sucilcanlah

rumah-Ku, " ia berkata, "Maksudnya adalah, menyucikannya

dari perbuatan syirik."638

25128. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ubaid bin Umair,

ia berkata, "Maksudnya adalatr, dari berbagai kerusakan dan

. keragt'an."63e

25129. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman Allah, 'r# 4J "Dan sucitranlah rumah-
-,* Ku," ia berkata, "Maksudnya adalah, dari syirik dan

penyembahan berhala-berhala."6a0

Firman-Nya: 6;W "Bagt orang-orang yang thawaf."

Maksudnya adalah, bagi orang-orang yang thawaf di Baitullah.

Maksud lafazh <+{iff " Dan orang-orang yang

beribadah," adalah, orang-orang yang shalat dalam keadaan berdiri,

sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25130. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tumailatr

638 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/7) menyebutkan riwayat serupa dari

Al Qatadah, dan menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.

"t Lihat Tafsir Al Baghanti (l/ll4).
ffi As-suyuthi dzlamAd-Durr Al Mantsur (1295),menisbatkamrya kepada Abd bin

Humaid dan Ibnu Jarir. Ibnu Al Jauzi dalanZad Al Masir (51412).
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menceritakan kepada kami dari Abu Hamzutt, dug Jabir, dari

Atha', tentang firman Allah, 6*{;fV <r6iil)|4 4J
"Dan sucilcanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang

thowaf, dan orang-orang ydng beribadah," ia berkata,

"Maksudnya adalah, orang-orang yang berdiri untuk

shalat."fll

25131. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, 6-v{SfV "Dan orang'orang yang beribadah," ia

berkata, ";ii :u,ta,/,_ Ar{SfV adalatr, orang-orang vang

mengerj akan shalat."6a2

25132. Ibnu Abdil A'la rirenceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

dengan redaksi yang semisalnya.@3

25133. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu- wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tehtang

firman Allah, &,Ift Hi6 6*$fii "Dan orans-orans

yang beribadah dan o-mng-orang yang ruht dan sujud," ia

berkata, "Maksudnya adalah orang yang shalat. Maksud

latain 4{i4 adala}r orang-orang yang thawaf di

Baitullah."644

Firman-Nya: ,ir:SbJf "Dan orang-orang yang rulat dan

sujud." Maksudnya adalatr, orang-orang yang ruku dan sujud saat

shalat di seputar Ka'batr.

aa@

sr Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnyaQ02aSQ.
a' Ab&mazzaqdalam tafsirny a (3 I 3 6).

fr 't*rtidak menemukannya dalam rujukan-rujukan kami. Lihat atsar-atsar

sebelumnya.
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,f n 4. t9 +L g'{ 4 ifiq&\ qsfr o;53

,6 -u- fi ,l'riZX5 "if 'eyi4ii.@ W A
lrLlt $1&s ";ti| -i.+ 

U #5 t1 it i r,fr I
"rrr;iA'!3 W't-fri'* @ i";fr ,;)5

,r.;J,SQUiF'U;
" D dn, b q serulah lnp ada marwsia unfiik mmgqi al@rJ lwii,

nis cay a mq ela al<frrr daang kep adfrnw dmgan b er1 alart,

k;;rki, dmt mengendmai unta yangl<ttt"rts yolrJg dawng dati
segenap penjuru. yarrg ianh, ntPaya mqela rnmyal<sil<mt

bubagai mor$aatbagi muekf, dsrr sPoya mueka
menyebut nama y'.Jilah padahari yang tnlah ditenatl<mt atas

r ezeki y arrg y'.Jllah tclah b erfll<frrr l<cp ada mq el,"a b erup o

bingtans tentak. Makf, mal<ilr.lorh sebagian daripadmrya
darr $ eb agif,n lasi berilwrllah unf.tk dirnr.dl<f,r. ot dng'sq sng

y mw sengscfi ct lagi fakir. Kenwdiarl hendf,kldh mqela
rnenghilrrndlolr. kot or art y dr.g ado p ad" b adf,rl rnq el,a ilmt

hendfll<lahrnrr:el<r.m.qJyempurndkarrnadgar'nadxmmsel<a
dmhendatclah mqela melalul<mt thawaf seletiling rumnh

yc,ng tua itu (Bainllah)." (Qs. Al Haii l22lz 27 -291

Tarrwit firman Allah: iL ig{a, i3iu-'# nC$;55

6i.*lffidwv$%#ufW
@ .r"ri,HU$,U: {;ii-3il; # i :rrl -;s (Don

berserulah kepada manusia untuk mengeriahan hair, niscaya

mereka ahan datang kepdamu dengan berialan haki, dan
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ruengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap peniuru

yang jauh, supaya mereka menyaluikan berbagai manfaat bagi

mereka dan supaya mcreka menyebut nama Allah pada hari yang

telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada

mereka berupa binatang ternah Maka makanlah sebagian

daripadanya dan [sebagian lagiJ berikdnlah untuk dimakan orang-

orang yang sengsafa lagi fakir. Kemudian hendaklah mereka

menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan

hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan

hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu

[BaitutlahJ)

Maksudnya adalatr, Kami juga memerintahkan Ibrahim, O;'$3

dV ntlt "Dan berserulah trepada manusia untuk mengerjakan

haji."

Maksud latazh ;'$3 "Dan berserulah," adalaS, beritahukan

dan serulah manusia, "Kerjakanlah haji, wahai manusia, ke Baitullatt

Al Haram.')

Maksud lafain '{4. l$t "Niscrya mereka akan datang

lrepadamu dengan berjalan kaki," adalah, maka manusia akan

mendatangi Baitullah yang engkau perintahkan untuk haji dengan

berjalan kaki.

. Maksud lafazh fy;.,'Ltfs "Dan mengendarai unta yang

hrus," adalah, dengan-berkendaraan di atas setiap unta yang kurus.

Maksud lafa?h ,# i|&n$- "Yang htrus vang datang

dari segenap penjuru yang jiuh, " adalah, unta-unta yang kurus ini

datang dari setiap jalan, tempat, dan jalur yang jauh'

Dikatakan batrwa lafazh <"t- berbentuk jarnak karena

maksudnya ryerujuk kepada /y+ :P "setiap unta yang kurus",

yang kata :P merupakan ifarnat< (meskipun sering diberlakukan

sebagai tunggal 
-peni).
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Al Farral menganggap kalimat berikut ini jarang diucapkan

dalam batrasa Arab, '#.g ,9t) y * '.;; "Aku melewati setiap

laki-taki yang berdiri", tetipi kalimat ini benar secara $amatikal.
Firman Allah, ,yr:P i$2 "Dan mengendarai unta yang hrus
yang datang, " membuktikan kebolehannya.

Disebutkan batrwa Ibrahim ketika diperintah Allah turttrk

menyerukan ibadatr haji, ia berdiri di atas Maqam-nya dan berseru,
..Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji bagi

kalian, maka hajilatr kalian ke Baitul Atiq (Ka'batr)."

Ada perbedaan pendapat mengenai gambaxan seruan Ibrahim

untuk haji.

sebagian ahli takwil berpendapat bahwa Ibratrim menyeru

dengan cara yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25134. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Qabus, dari ayatrnya, dari

Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Ibrahim selesai mernbangun

' r"'uut, dikatakan kepadanya, *\ n6 O ;'i3 "Dan

berserulah kepada manusia unnk mengeriakan haii'"

Ibratrim latu berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana bisa,

sedangkan suaralan tidak sampai?" Allah berfirman,

"Berserulah, dan Aku yang akan menyampaikan!" Ibratrim

pur berseru, "Wahai manusia, sesrurgguhnya Allatt

mewajibkan kalian haji ke Baitul Atiq, maka berhajilah

kalian!" Seruannya itu didengar oleh maktrluk yang ada di

antara langit dan buEi. Tidakkah kalian melihat manusia

datang dari negeri yang paling jauh untuk mementrhi

panggilan ihr?6/5

*5 Ibnu Hajar dalam Fath Al Bd (El3S6). Menurutnya sanad ini merupakan sryad

,otso ying paling kuat k€pada Ibnu Abbas. Ibnu Hajar juga mengisyaratkan

beberapa tiroa arsr dengan makna ini kepada Ibnu Abbas, Mujatrid, Atha'

Ikrimah, Qatadah, dan lain-laitx, secara kuat.
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25735. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan Adh-Dhabbi

menceritakan kepada kami dari Atha' bin Sa'ib, dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Ibrahim telah

membangun Ka'bah, Allatl mewatryukan kepadanya,

'serulah manusia untuk haji!' Ibratrim berkata, 'Ketahuilah,

sesungguhnya Tutran kalian telah menjadikan sebuah rumah

dan menyurutr kalian untuk haji kepadanya'. Seruannya itu

pun disambut oleh setiap benda yang mendengamya; batu,

pohon, kerikil, debu, dan lain-lain, 'Labbaika allahumma

labbaik'."@6

25136. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Waqid menceritakan kepada kami dari Abu Zubail, d9t

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, n:a\A.i:j3
"5, "Dan berserulah kcpada manusia untuk mengerialwn

Faji," ia berkat4 "Ibrahim Khalilullah berdiri di ataS-batu

lalu berseru, 'Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian

mengerjakan haji'. Ibrahim lalu memperdengarkan suaranya

kepada manusia yang masih ada di tulang sulbi laki-laki dan

ratrim perempuan. Seruannya itu disambung oleh orang yang

telatr ada dalam pengetahuan Allah batrwa ia akan

melaksanakan haji, hingga Hari Kiamat, 'Labbaika

allahumma labb aik'. "@7

25137. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

ffi at gaihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra (51176) meriwayatkan hadits serupa. Al
Hakim dalam At Mustadrak Q1522). Menunrtnya, hadits ini shahih sanad'nya

tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya dalam kitab shahih

masing-masing. Penilaiannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.
n7 As-suyuthi dalam Ad-Dltrr Al Mantsw (6133), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
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' Suffan menceritakan kepada kami dari Atha' bin Sa'ib, dari

Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, ifr&Vo3{rOoLS
'{Ar "Dan berserulah kcpada manusia untk mengerjaltan

haji, niscaya mereka akan datang kcpadamu dengan berialan

kald," ia berkata, "Setruan itu menghujam ke hati setiap laki-

laki dan perempuan."flt

25138. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Atha", dari Sa'id

bin Jubair, ia berkata" "Ketika Ibratrim telah membangun

Ka'bah, Allah mewatrytrkan kepadanya, 'Serulatr manusia

untuk mengerjakan haji!' Ibrahim berkata, 'Ketahuilah,

sesungguhnya Tuhan kalian telah menjadikan sebuatr rumatr,

dan menyunrh kalian untuk haji kepadanya'. Tidak ada

manusia, jin, pohon, batt, debu, gulung, air, dan apa pun

yang mendengamyq melainkan berkata, 'Labbaika

all ahumma I ab b aik'. "Qe

25139i-...Hikam menceritakan kepada kami dad Anbasatr, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, ia berkata, "Ibrahim berdiri di atas

Maqam-nya ketika beliau diperintatrkan untuk menyeru

manusia agar mengerj akan haj i.'650

25140. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

euatr, *\Ag O;'$ "Don berserulah kcpada manusia

untuk ieng*iakan haii,'ia berkata, "Ibrahim berdiri di atas

Maqam-nya dan berkata, 'Wahai manusia, jawablah senran

Tuhan kalian!' Jadi, barangsiapa mengerjakan haji pada hari

n lbid.*"ifrtd
ffi Lihat MtutnS Ab dwuq (5 197).
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ini, maka ia termasuk orang yang menjawab seruan Ibratrim

pada waktu itu.'rsl

25141. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi mengabari kami dari Daud, dari Ikrimah bin

Khalid Al Maktrzumi, ia berkata" *Ketika Ibratrim AS selesai

membangun Ka'bah, ia berdiri di atas Maqam'nya dan

menyeru dengan seruan yang bisa didengar oleh penduduk

bumi, 'sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun sebuah

rumatr untuk kalian, maka berhajilah kepadanya''"

Daud berkata, eer{ku berharap orang yang mengerjakan haji

padi hari ini termasuk orang yang memenuhi panggilan

Ibrahim 45.::652

25142. Mutrammad bin Sinan.Al Qazzaz menceritakan kepadaku, ia

berkata: Hajjaj menceritakan kepadalnr, ' Hammad

menceritakan kepada kami daxi Abu Ashim Al Ghanawi, dari

Abu Thufail, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Tahuka4.k*'
bagaimana ada talbfiyah?' Aku bertanya, "Bagaimana ada

tatbiyah? " Ibnu Abbas berkata, "Ketika Ibratrim

diperintahkan menyeru manusia agat mengerjakan haji,

gunrrng.gunung menundukkan kepalanya, dan Ibratrim pun

menyeru manusia."653

25143. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, daxi Mujahid,

tentang firman Allah, {\AA A.i53 "Dan beiserulah

trBpafu marutsia untuF mengeriapan haii," ia berkata:

Ibratrim berkata, "Apa yang hanrs hrkatakan, watrai

Tuhanlu?,' Allah berfirmaru "Katakanlatr,'wahai manusia,

65r lbnu Abi Hatim dalam tafsimyat0zaS7) menyebutkan riwayat serupa.
62 Li}Elt Fath Al Boi Q1409).
,st lbid
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jawablatr seruan Tuhan kalian'." Seruan itu pun menembus

hati setiap orang mukmin.65a

Ahli takwil lain berpendapat sebagai berikut,

25144. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari salamah, dari Mujahid, ia

berkata: Dikatakan kepada Ibrahim, "serulah manusia agar

mengerjakan haji!" Ibratrim lalu berkata "Ya Tuhanku, apa

yang harus kukatakan?' Allah berfirman, "Katakanlah,

'Labbaika allahuma labbaik'. " Ihrlah talbiyah yang pertama

kafi.6ss

Ibnu Abbas berpendapat baSwa lafazh ui3rt "Manusia" di

sini maksudnya adalah atrli kiblat. Ia menyebutkan riwayat berikut ini:

25145. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

. menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
'-kepadaku 

dari ayal[rya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

nttatr, &Vn'g 4b'53 "Dan berserulah kepada manusia

untuk iengeriakan hrii," ia berkata, "Manusia di sini

maksudnya adatatr atrli kiblat. Tidakkah kalian mendengar

firman Arlah, *Q1i4 ait qq A ? $ 't'Y

'sesungguhnya rumah iorg mula-muli dibangun untuk

, (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah

(Mat*ah) yang dibertrahi'. (Qs. Aali'tnraan [3]: 96) Hingga

firman euan,'6ri it( rtE; 1ii 'Barangsiapa memasukirrya

(Baitullah itu) menjadi amanlah dia'. (Qs. Aali 'Imraan [3]:

97) Barangsiapa di antara orang-orang yang yang diseru dan

diwajibkan haji, memastrkinya, maka ia aman. Oleh karena

e lbtd*' Ibnu Abi Hatim dalam ta8irnyaQ02aEl.
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itu, agrrngtcanlatr larangan-larangan Allah, sebab itu termasuk

tanda ketakvrraan hati."656

Mengenai firman Allah, {4, i}k, "Nitraya merelca akan

datang kepadamu dengan berialan l(aki," para ahli takwil berpendapat

sejalan dengan.penjelasan kami. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25146. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Arti lafazh '{Aradalah berjalan LuL1.::657

25147. Al Hasein menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin

Artha'ah, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak pet'nalt

sedih terhadap sesuatu yang tidak kuperoleh selain

mengerjakan haji dengan berjalan kaki. Aku mendengar

Atlah berfirman, '{42 i}'Y- 'N*royo mereka aknn da.tang

lcepadamu dengan beri ilan 1*1ri'. "658

25148. ...Ia berkata: Al Hasein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, ia berkata, "Hajinya Ibratrim dan Isma'il

adalatr dengan berjalan kaki."6se

25149. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, '{A, i},\. "Nttroyo

656 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6135), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.6' Ibid
65t I Al Baihaqi dalam$a'ab Al ImanQl430).
6e lbnu Abi syaibatr dalam l, Mushon$Q1437) dall Al Qurthubi dalan. Al Jami'

li Arrtun Al Qurt an (12139).
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' mereka akan datang kepadamu dengan berialan kaki," ia
berkata, "Maksudnya adalah berj alan 1u1i.:r660

25150t. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan

kepadaku dari ayahnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, 
"6bff, 

"Don mengendarai unta yang htrus,"
i a b erkltao "iufu^ ry+ maksudnya adalah tulta. "66 

r

25l5L Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata"

"Maksud latazcr- /$dbifl 'Dan mengendarai unta yang
' htrus ', adalah trtta."oo'

25152. Nashr bin Abdurrahman Al Audi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Umar

bin Dzar, ia berkata: Mujahid berkata" e'Mereka tidak mau
'' berkendara, lalu Allatr mentrwtkan ayat;, pift'114 ilY'-

,6 'Niscaya mereka akan datang kcpadamu dengan
-r.
Serjalan kaH, dan mengendarai unta yang htrus'. Allalt
memerintahkan mereka untuk membawa bekal, dan memberi

keringanan kepada mereka untuk berkendara."663

x'iman-Nya: ,i* d ,{ n "Dari segenap peniuru yang

jauh."

ffi As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mmtsw (6136), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
6r As-suyuttri dalam Ad-Dwr Al Mantsur (6135), menisbatlmnnya hanya kepada

Ibnu Jarir.o lbtd
63 A$.Suyuthi dpJram Ad-Dwr Al Mottsw (6136), menisbatlcannya halrya kepada

Abdunazzaq dan lbnu Jarir. Ibnu Hajat dalam Fath Al Bari (81379).
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25153. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, ,# ii$n "oori segenap penjuru yang iauh," ia

berkata,a'firlak:s.r6nyuadalahtempatyang jauh."6@

25154. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku daxi Ibnu Juraij, ia berkata: Ilnu Abbas

berkomentar tentang firman Allah, ,i* e ,f n "Dari

segenap peniuyu yang jauih," ia berka:ta, "ffii lataz}r, L#
adalatr jauh."665

25155. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami-dari Ma'max, dari Qatadah,

tentang firman A[ah, # # r{, "Dari segenap penjuru

yang jauh," ia berkata ,alrtiYufirl ,# M*jurh.'|"u
ZSt56. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia beikata:

Ab drmazzaqmengabariku, ia berkata: Ma'mar menceritakan

kepada kami daxi Qatadatr, dengan redaksi yang

semisalnya.66T

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai maksud lafazh

manfaat pada firman Nya, ';f 'e 'b:ti{. "supcya merekn

menyalrsilan berbagai manfoat bagi merelca."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah perniagaan

dan manfaat-manfaat dunia lainnya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

ffi As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/35), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
6t lbid.
66 Abdrrrazzaqdalam tafsirnya (3 I 3 6).
6' Ibid.
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25157. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam
menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menberitakan

kepada kami dari Ashim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas,
tentang firman Allah, '# '{ La"i4 "supcya merekn

menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalah pasar-pasar."668

25158. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tumailatr
menceritakan kepada kami dari Abu Hamzatr, dari Jabir, dari
Hakam, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Maksudnya adalah pemiagaan. "66e

25159. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari
Abu Razin, tentang firman Allah, '{'d;',b"4:$. "supoya
mereka menyaksikan berbagai nanJiifr bagi mereka," ia

- ,* berkata, "Maksudnya adalah pasar-pasar mereka.'670

25160. ...Ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Wqqid, dari
Sa'id bin Jubair, tentang finnan Allah, ',# 'r+t1'batlii
"supcya mereka menyaksikan berbagai ninfaot bo&
mereko, " iaberkata, "Maksudnya adalatr perniagaan."6Tl

25l6L Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada karni, ia
berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Suffan, dari
Waqid, dari Sa'id bin Jubair, dengan redaksi yang

semisalnya.6T2

6 Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir gmq.
*e lbnu Al Jauzi Marn Zad Al Masir (51414).5] Uu.latria dahmtaftirnya Ql4n).6]t Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirq,a (hal. 2l l).
6n lbid
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25162. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari Waqid,

dari Sa'id dengan redaksi yang semisalnya.6?3

25163. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sinan menceritakan

kepada kami dari Ashim bin Abu Naj99, dari Abu Razin,

tentang firman Allah, '# '#'b:t4ii- "supcya mereka

menyapsipnn berbagai inanfat bagi merepa," ia berkata,

"Maksudnya adatah Pasar."6To

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah pahala

di akhirat dan perniagmn di dunia. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25164, Ibnu Basysyar dan Suwar bin Abdullah menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan

kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-$'l1ah,
'fi '# b:t1i4- "supcya mereka menyaluikan berbagai

h""Fot bagt merek*," ia berkata, "Maksudnya adalah

perniagaan dan apa-apa yang diridhai Allah dari perkara-

perkara dunia dan akhirat."675

25165. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.6T6

673 lbid.
670 An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (41399).
675 Lihat Mujahid dalam tafsirnya (21422),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(51424),dan Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahlcam Al Qur'an (l2l43l)'
676 lbid
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25166. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

, Yaman menceritakan kepada karni dari Suffan, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid, dengan redaksi yang semis alnya.677

25167. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Suff1n, dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 'b:t4ii.
'ri!'rr$ "supcya mereka menyaksikan berbagai manfait

iagi*mereka," ia berkata, "Maksudnya adalatr pahala di

akhirat dan pemiagaan dunia."678

25168. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada lorti, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.5Te
'"'*,hli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah maaf

dan ampunan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

;LHTI1ffi'*;eritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari SuSan, dari Jabir,

dari Abu Ja'far, tentang firman Allah, 'if 'e L!t4ii.
"Supqya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi

. mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah -uu;.rr8O

25170. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tumailatt

6'Ibid
6n lbtd
'o lbid& rqst lt gstrwbi Oa4D.
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menceritakan kepada kami dari Abu Hamzatr, dari Jabir, ia

berkata: Muhammad bin Ali berkata, "Maksudnya adalatt

ampunan."68l

Pendapat yang paling mendekati ke-benaran adalah yang

mengatakan bahwa maksud firman Allah, 'if '{L"4:$- "supcyae';;;;;;i,i,r,"" 
i','t ii manfaat'b;; ff","fo,'i uiutuh uo,ul

yang diridhai Allah dan pemiagaan. Hal itu karena lafazh 'if 'g
"berbagai manfaat bagi mereka" mencakup berbagai manfaat dunia

dan akhirat yang disaksikan pada hari-hari musim haji, dan Allah

tidak mengkhususkan sebagian manfaat itu dengan suatu Htabar atau

nalar. Oleh karena itu, manfaat tersebut bersifat lunum, sebagaimana

telah akujelaskan.

- Firman-Nya: U€LY ty,;/,5]Ji iU
";i\fl'4 "Dan tup$,o mereka rnenyebut na

Firman-Ny r, U.rilitt i!;,rt;'i ,6Ain Jl;UgA'bH.i;)
--fr]' rnenyebut nama Allah pada hari

yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada

merelw berupa binatang ternak" Maksudnya adalah, agar mereka

menyebut nalna Allah pada hewan Kurban Ylpg mereka sembelih,

berupa trnta, sapi, dan lambing, 5/t[-:l 46'C "Pada hari yang

telah ditentukan," yaitu hari-hari Tasyriq, menurut pendapat sebagian

ahli takwil, atau hari-hari yang sepuluh, menurut sebagian lain, atau

hari-haxi Nahr danTasriq, mentrut sebagian lain.

Kami telatr menjelaskan perbedaan pendapat di antara para atrli

takwil mengenai hal ini dengan berbagai riwayatnya. Kami juga telah

menjelaskan pendapat yang paling mendekati kebenaran pada surah

Al Baqarah, sehingga tidak perlu diulang di tempat ini.682 Tetapi aku

ingin menyampaikan sebagiannya di tempat ini.

25171. Muhammad bin Sa'd menciritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

6t lbid.
6t2 Lihat penafsiran suratr Al Baqaratr ayat203.
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, *-;t3' ,6 e ;t{ 'it'tib# "Dan supcva

mereka menyebut rufina Allah pada hari yang telah

ditentulcan," ia berkata, "Maksudnya adalah hari-hari

Tasyriq."6E3

25172. Aku menceritakan dari Al Hasein, ia berkata: A[u mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari karni, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang

firman Altah, *S;^A ,6 e "Pada hari yang telah

ditentukan," ia berkata, "Maksudnya adalah hari-hari

Tasyriq." Mengenai firman Allah, i:.+ U #5 Y &
'$$1 "Atas rezeH yang Attah telah beriknn kcp)ada mereka

brrrpo binatang ternalc," ia berkata, "Maksudnya adalah

badanah(unta yang disiapkan untuk diktrbankan)."68a

25173. Mutrammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
:'-berkata: Mutrarnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ,16 4
*S;LA "Pada hmi yang telah ditentulun," ia berkata"

"Maksudnya adalah hari-hari sepulutr Sedangkan firman

Allah, i<t:":l ,Vr\ 4 'Dalam beberapa hari yang

terbilang', (Al Baqaratr ayat203) maksudnya adalah hari-hari

Tasyriq.'fits

Firman-Nya: * W "Maka makanlah sebagian

daripadanya." Maksudnya adalatr, makanlah sebagian dagtng hewan-

hewan ternak yang kalian sebut ftrma Allah padanyq watrai manusia.

6s3 Lihat As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mansur (6/38), ibnu Abi Hatim dalam

afsirnya (l/361). Lihat juga pemafsiran surah Al Baqarah ayat203.
s lbid
6s Abdurazzaq dalaur taftirnya (3137),
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Perintatr Allah tersebut adalah perintah yang berarti boleh,

bukan perintatr yang berarti wajib. Tidak ada perbedaan pendapat di

antara semua argutnen bafuwa apabila orang yang menyembelih

Kurban tidak memakan sebagian daging Kurbannya maka ia tidak

mengabaikan suatu kewajiban Allah. Dengan demikian, diketatrui

batrwa hukum makan sebagian dagrng Kurban bukanlah wajib'

Riwayat-riwayat dari sebagian ulama yang berpendapat

demikian adalatr:

25174. Suwar bin Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Sa'id menceritakan kepadl tami dgi Ibnu Jurai.,1,

dari Atha', tentang firman Allah, 'liz;f|'#'rr$'b"i:$-
$i;k';:.J\'# U 65 Y i!;, t'fi( +6 -a. ;fi 'J
?lft b,i51;+V "supaya mereka menvaksikan berbagai

manfaat bagi mereka dan supaya rnereka menyebut nama

tAllah pada hari yang telah ditentultan atas rezeki yang Allah

telah berilwn lrepada merefta berupa binatang ternak Maftn

tnalmnlah sebagian daripadanya dan (sebagian tag)

beritranlah untuk dimakan orang-orong yang sengsara lagi

fakir," ia berkata, "Maksudnya adalah, memakan sebagian

dagingnya tidaklah waj ib.'686

25175. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim mengabari kami, Hushain mengabari kami dari

Mujatrid, ia berkata, "Ini merupakan keringqnan' Ia boleh

makan atau tidak, seperti dalam firman Allah, lit(*6i'n:$V
'Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haii, makn

bolehtah berburui (Qs' Al Maa'idatr [l]: 2) Juga sepefti

firman Allah, e!'fi A}g$ii:a\;:y$f;$ 'Apabita tetah

drtunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi'.

(Qs. Al Jumu'ah [62]: 10) Itutah maksud firman Allah, W

ttu lbnu Katsir dalam tafsimya Qnl8).
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';:fg'e6fi 'brt (f, 'ttatra makanlah sebagiannya dan

beri malmnlah orang yang rela dengan apa yang ada

padonya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang

meminta'. " (Qs. A1 Hajj l22l: 36)687

25176. Husyaim mengabari kami, ia berkata: Mughirah.mengabari

kami dari Ibrahim, tentang firman Allah, QW "Maka

makanlah sebagian daripadanya," ia berkata" "Ini adalah

keringanan. Kalau mau, ia boleh makan, dan kalau mbu, ia

boleh tidak makan."688

25177. ...Ia berkata: Husyaim mengabari kami, ia berkata: Haii.aj

mengabari kami dad Atha', tentang firman Allah, QW
"Maka makanlah sebagian daripadanya," ia berkata, "Ini
adalah keringanan. Kalau mau, ia boleh makan, dan kalau

mau, ia boleh tidak makan."68e

25178. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Taid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan'- 
kepada kanU- dari Hushain, dari Mujatrid, tentang firman

Aliah, li:.W "Maka makanlah sebagian daripadanya," ia

berkata, *Ini hanya keringanan."6e0_

Firman-Nya: irS ;$:{t't;.}t "Dan (sebagian lagl
berilranlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir."
Maksudnya adalah, berikanlatr makan dari sebagian hewan ternak

yang kalian sernbelih.

Lafa;A ;{UJl "Orang y(mg sengsara," makzudnya adalatr,

orang yang terdesak rasa lapar dan tertimpa bencaoa.

o' Lihat Tafsir Al gr.rtlrubi Qa$\s lbtd*' Lihat As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al Mattsttr (3/l l) dan lbm Katsir dalam
taftinrya (31218).ffi fa6t rl.l grpt rubi (lU44).
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Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil
yang menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

25179. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada karni, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayahnya, {ari Ibnu.Abbas, tentang firman

Allah, ir;rt ;;pl WY Q W "Matra makantah

sebagion daripadarrya dan (sebagian lagi) berilcanlah untuk

dimalwn orang-orang yang sengsara lagi fakir," ia berkat4

"Maksudnya adalah orang yang tertimpa bencana dan

fuilr.r:6el

25180. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari seorang perawi, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, |-,a;lt ,*)l "Orang-orang yang sengsara tagt

fakir," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-'Jang
menadatrkan t4ngannya (meminta-minta) kepadamu."@

25181.' Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, 1"1i ,;q "orang-orang yang sengsara

lagi fakir," ia berkata, "Maksudnya adalatr orang yang

qana'ah."693

25152. Al,Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

mencedtakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Umar bin Atha'
mengabariku dari Ikrimah, ia berkata, *Lafaz4r- 

$!J|'Orong-
orang yang sengsara', artinya adalatt orang yang terdesak

6et As,suyuthi dalam Ad-Dan Al Mantsttr (6R9), menisbatkannya hanya kepada
Ibnu Jarir.

@ A$xrazaqdalam tafsirnya (3 137).ffi Lihat Ibnu Al Jauzi dalaur Zad Al Masir (51433).
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kebututran dan mengalami bencana. Lafa?h i";fr 'Orang'

orang.yang fakirl artinya adalah orang yang menjaga diri

dari meminta-minta. "6%

25183. ...Ia berkata: Al Hasein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari

Mujahid, tentang firrran Allah, ,;41 "Orang-orang yang

sengsara," ia berkata" "Maksudnya adalah orang yang

menadahkan kedua tangannya."se5

Firman-Ny ,, ;ii3i.i4')3 " Kemudian hendaktah merelca

menghilanglwn tatorin yang ada pada badan mereka." Maksudnya

adalalL hendaklatr melaksanakan manasik haji yang wajib bag

mereka, yaitg mencukur rarrbut, memotong kumis, melempar jumratr,

dan thawaf di Baitullah

Penal:uritan l€mi ini sejatan dengan pendapat para atrli talcrvil

linnya, dan yang berpendapat dernikian adalah:

25184. Ibnu Abu Syawarib menceritakan kepada lemi, ia berkata:
" Yazid menceritakan kepadakq ia berkata: Asy'ats bin Suwar

mengabari kami dari Nafi, daxi Ibnu Umar, tentang firman

Atlah, # W '* "Kemudian hendaHah merela

menghilbngkan kotoran yang ada pada badan mereka," ia

berkata, "Maksudnya adalah melaksanakan kewajiban haji

mereka."696

25185. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Asy'ats

menceritakan kepadahr dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

t* [bnu Abi Hatim dalam ta$imya (102489).s As-suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsttr (6/7), menisbatkannya hanya kepada

Abd bin Humaid.ffi Lihat Ibnu Abi SyaibahdalamAl Mushmn$(31429').
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adalah selurutlberkata, "Lafazh # maksudnYa

manasik."697

25186. ...Ia berkata: Husyaim mengabari kami, Abdul Malik

mengabari kami dari Atha" dari Ibnu Abbas, ia berkomentar

tentang firman Allah, # W 't "Kemudian

hendaklah merepa nenghilangkan kotoran yang ada pada

badan merefta," ia berkata,"Lafa^ #artinya mencukur

rambut, memotong kumis, mencabui bulu ketiak, mencukur

bulu kemaluan, memotong kuku, memotong cambang,

melempar jumrah, dan wukuf di Amfah serta Muzdalilah."6e8

25187. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin

Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata, "Lafazh
'ri$t artinya adalah rambut dan kuku."6ee

ZStgg. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyyatt

menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Ikrimah-.dengan

redaksi yang semisalnYa.Too

25189. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Abu Shakhar mengabariku dari

Muhammad bin Ka'b AI Qaruhi, tentang firman /Jilah, ';3

frfr '*3i " Kemudian hendaHah merelca menghilangpan

htoron yang ada pada badan mereka," ia berkat4
..Maksudnya adatah melempar jumrah, menyembelih kurban,

mencgkur kumis, jenggot, dan larlu, thawaf di Baitullah,

serta sa'i antara Shafa dan Marwatr."70l

ffi tbtd,, ei-tt t*rili dalam Al Amali (ltl64). Lihat Ibnu Abi Syaibatr dalam Al
Mtshannaf (31429).s Lihat Ibnu Abi Syaibatr drJnm Al Mu hamof (3 I 429).

^ Ibtd
'0r IbnuAbi Syaibah dalamAl Mttshann$Qla2\-
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25190. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mtrhammad bin Ja'far menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Hakam, dari

Mujatrid, tentang firman Attah, #l#i'i "Kernudian

hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada

badan mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah mencukur

rambut." Ia menyebutkan beberapa hal tentang haji, tetapi

Syu'batr berkata, *Aku tidak menghafal nya."1 
a

25191. ...Ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari

Syu'bah, dari Hakam, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.To3

25192. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

- .- Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ';3

efi 'rti7; " Kemudian he ndaH ah mer e ka m e nghil anglran

htoron yang ada pada badan mereka," ia berkatq

"Maksudnya adalatr menculanr rambut, menculor rarnbut

kemaluan, memotong kuku, mencukur kumis, melempar

jumrah, dan memotong jenggot."7@

25193. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Jruaij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

'' Lihat Mujatrid dalam tafsirnya Q1423) dan Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya
(l2l l).

703 lbid
7s Mulahid menyebutkan riwayat scnrpa dalam tafsirnya Q1422) dan Sufyan Ats-

Tsarui dalam tafsimya (l2l l).



TahirArtfirulbar{

semisalnyq hanya saja di dalam haditsnya ini ia tidak

berkat4 "Serta mencukur jenggot."7o5

25194. Nashr bin Abdurratrman Al Audi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Mutraribi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar seseorang bertanya kepada Ibnu Juraij

tentang firm; AlhlL # 'rt:;r$ f "Kemudian

hendaWah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada

badan mereka," ia berkata, "Maksudnya adalatr memotong

jenggot dan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak,

mencukur rambut kemaluan, dan melempar jumrah."706

25195. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabari

kami, Manshur mengabari kami dari Al Hasan dan Juwaibir

(kakak Adh-Dhahhak), keduanya berkata" "Maksudnya

adalatr mencukur rambut."7o7

25196. Aku menceritakan dari Al Hasein, ia berkata: Aku me,tdengar

Abu Mu'adz berkata: Utaid bin Sulaiman mengabari kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang

firman Allah, Afi W 'i "Kemudian hendaHah

merekn menghilanglun kotoran yang ada pada badan

mereka," ia berkata" "Maksudnya adalah mencukur

rambut."7o8

25197. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Ibnu Abi Najib dari Mujahid, ia berkat4

w lbid.ffi Lihat atsar sebelumnya dari Ibnu Juraij, dari Mujahid.
ffi Pendapat Al Hasan ini discbutkan oleh Al Muhamili drdarlt Al Amali (l-16$-
mt Ibnu AUi SyaiUaU dalam Al Muhauof (31429) da,i Mujahid dan Ibnu Al Jauzi

dalamZadAl Masir (51426) &ri Mujahid.
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"LafafuLilr ,rtioya adalah mencukur rambut dan memotong

kuku.,7o9

25198. Mtrhammad. bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrlo menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kalni daxi ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

aian, # W '* "Kemudian hendaqah merelca

menghil'angkan latoran yang ada pada badan mereka," ia

berkata, "Maksudnya adalah selunrh manasik haji

merek4."7lo

25lgg. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firrran Allab frI1'l#i '* "Kemudian hendaWah

mereka menghilanglun latoran yang. ada pada badan

mereka," ia berkata, "Lafah c'i!t artinya adalah

keharaman."Tll

2520b': Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadahr dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fimran Allah, Ai37 W 't "Kemudian hendaHah

mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan

mereka," ia berkata, "Lafa^ A# maksudnya adalatr

menanggalkan ihram, yaitu mencir}ur rambut, memakai baju

biasq memotong kuku, dan semisalrrya."Trz

2520L. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha' bin Sa'ib, ia berkata,

"Lafazh'riilt artinya adalah mencu*ur rambut, memotong

'@ Abdurrazzaq dalam ta$irnya (3137).

"o fbnu Abi Hatim dalam taftimya(102489).
7rr lSorl tidak menemulcannya dalam rujukan-rujukan kami.

"2 lbnu Abi Hatim dalam ta8irnya (10D489).
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krku, mencukur kumis, mencukur rambut kemaluan, dan

seltruh perkara haji.'713

Fiman-Nya: {;i VH; "Dan hendaflah mereka

menyempurnalcan nadzar-nadzar mereka." Maksudnya adalah, dan

hendaklatr mereka menyempurnakan nadzar-nadz,ar mereka, berupa

menyembelih Kurban dan lainJain.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25202. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

finnan Allah, {;i VHS "Dan hendaHah merelca

menyempurnakan nadzar-nadzar mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalatr menyembelih Kurban yang mereka

nadzarkan."Tl4

25203. Muhammad bin Amr menceritakan kepada karri, ia beikata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lmmi, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada karri, selunrhnya dari

Ibnu Abi Najrh, dari Mujatrid, tentang firman Allah, VH;'{rA, "Dan hendaHah mereka menyempurnakan nadzar-
nadzar mereka, " ia berkata, "Maksudnya adalah nadzar haji
dan Kurban, setrta apa saja yang dinadzarkan seseorang pada

saat haji.'715

?r3 16r, Abi Syaibatr dalamAt Mtuhomaf(3t429).
7rt Ibnu Al Jauzi drJram Zad Al Masir (51427).
7r5 Mulahid dalam tafsirnyaQt0s),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (102490), dan

An-Nuhas daJitm Ma'ani Al Qu'n (61402).
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25204. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

eian, {;i Vt!3 "Dan hendaHah mereka

menyempurnakan nadzar-nadzar tnereka," ia berkat4

"Maksudnya adalah tradzar haji dan Kurban, serta apa saja

yang dinadzarkan seseorang atas dirinya saat berhaji."7l6

Firman-Nye: q$ *AU VE: "HendaHah merelca

melahtlran thmttaf setceliling rumah yang tua itu (Baitullah)."

Maksudnya adalatr, hendaklatr merekathawaf di Baitullah Al Haram.

Para atrli tal$ril berbeda pendapat mengenai arrilafazh ,A
di tempat ini. Sebagian berpendapat batrwa Baitullah disebut +*)t
karena Allah membebaskannya (mer{aga) dari upaya para tiran untuk

merobohkan dan menghancurkannya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25205. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada karni dari Ma'mar, dali Az'Zriltri,

bahwa Ibnu Zubair berkat4 *Ka'bah disebut Baitul 'Atiq
karena Allah menjaganya dari para tiran."7l7

25206. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrurazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Az'Zrthri, dari Ibnu Zubur,

dengan redaksi yang semisalnya.Tlt

25207. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Mu'ammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

"6 Mulahid dalam taBinrya Q1423').
7 t? Afir;rrazzaqdalam ta6irnya (3 137).
,r, Ibid
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ia berkata, "Ka'batr disebut Al 'Atiq karena ia dibebaskan

dari Para titan."7l9

25208. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, *fit c#VV;X:; "HendaHah merelra melahtpan

thawaf iekeliting rumah yang tua itu (Baitullah),'l ia berkata,

l'Maksudnya adatah dibebaskan dari para tiran'"720

25209. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allatl, 6tU;
,r;;:fr 'rA\ "Hendaklah merepa melalatkan thmaf
tZtntiting rumah yang tua itu @aitullah), " ia berkata, *Allatl

membebaskannya dari pfia tiran. Maksudnya adalatt

Ka'bah."72l

Ahli takwil lain berpendapat ba6wa Ka'bah disebut ,#
karena tidak seorang manusia pun yang memilikinya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25210. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muarnmal menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ubaid, dari Mujahid, ia

berkata, "Disebut Baitul 'Atiq karena tidak seorang pun yang

punya andil kepemilikan terhadapny a."1D

,,, Lihat Mujatrid dalam tafsirnya Q/a%) dan Ibnu Abi Hatim dalam afsirnya

Q0n4eo).m Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51427).
,, Mulatrid dalam tafsinrya Qla2$ dengan sedikit perbedaan, dan Ibnu Abi

Syaibatr dalam Al Mushmtd Q 1445).
m Lihat Su$an Ats-Tsawi dalam taftirnya(ll2l2).
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Ahli takwil lain berpendapat bahwa Ka'bah disebut demikian

karena usianya yang tua. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

25211. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, *i$ ,;AU "Sekeliling rumah yang tua itu

@aitullah), " i{ierkat4 *Lafa^ r,-$ artinya adalatr, yang

tua, karena nrmah ini memang berusia tua. Seperti pedang

yang tua disebut 6;ii,t iilir. Hal itu karena Ka'bah

merupakan rumah pertarna yang ditetakkan bagi manusia,

yang dibangun oleh Adam. Dialah orang yang pertarna kali

membangunnya, kemudian Allah menunjukkan tempatrya

kepada Ibratrim setelatr terkubur, lalu Ibrahim dan Isma'il

membanguffIyultT23

Abu Ja'far berkata: Setiap pendapat yang kami sampaikan

mengenai firman Allah, ,r.$ ,;A\ "sekeliling rumah yang tua itu

(Baitullah)," memiliki sisi benarnya, meskipun pendapat yang

dikemukakan Ibnu Zaid adalah yang paling kuat secara tekstual, dan

meskipun yang diriwayatkan Ibnu Zubair lebih paling mendekati

kebenaran, yaitu:

25212. Muhammad bin Satrl Al Bukhari menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdultah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al-Laits mengabariku dari Abdurratrman bin Khalid

bin Musafir, dari Mtrhammad bin Urwah, dari Abdullah bin

Zubur,ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, '4lt ;# tif!

A ,5b ';irj-'rv Etgt 'u 'el iur Ll.}#t "Ka'bah disebut

Baitul 'Atiq larena Allah membebaskannya dari para

23 lbnu Al Jauzi dzlan Zad Al Masir (51428).

i

i

i
l
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penguosa tiran, sehingga ia tidak pernah ditaHukkan sama

setrati." (shahih)12a

25213. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, batrwa Az'Znhri berkata: Kami

mendengar Rasutullah SAW bersabda, i,l .1;it' '4t'riJ. ttt
'iaht &r "Ka'bah disebut Baitul 'Atiq karena Allah

membebaslcannya...." la lalu menyebutkan riwayat yang

semisalnya.T25

Thawaf yang diperintahkan Allah di Ka'bah dalam ayat ini

maksudnya adalah thawaf ifadhah, yang dilakukan sesudatr wukuf di

Arafah, baik pada hari Nahr maupun sesudalrrya. Tidak ada

perbedaan pendapat antara para atrli tal$il mengenai hal ini.

Sebagian ahli takwil yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat sebagai berikut:

25214. Amr bin Sa'id Al Qurasyi menceritakan kepada frarni, ia

berkata: Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asy'ats menceritakan kepada kami, Al Hqsan berkomentar

tentang firman Allah, ,rS ,*+tfr: "HendaHah

mereka melahtkan thmaf sekeliling rumah yang tua itu
(Baitullah)," ia berkata, "Maksudnya adalah thawaf

ziarah."726

25215. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats

u HR. At-At-Tirmidzi dalam sunannya (31?0), ia berkat4 'status hadits hasan."
Al Haitsami dalam Majma' Az-Zmva'id (l0l4l2), ia berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Baz.zar, dan dalam sanad-nyaterdapat Abdullatt bin Shalih,
selrretaris Al-Inits.' Dikatakan bahwa dia *iqah-ma'mun (amat tepercaya),

namun beberapa Imam menilainya lemah. Perawi lainnya tsiqah
ru At-firmidzi mengisyaratkannya dalam srmannya (3170), dan ini menrpakan

hadits mursal dari Az-Zuhri.
26 Lihat Tafsir Al gt rttubi (12150).
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menceritakan kepada karni, bahwa Al Hasan berkomentar

tentang firman AltalL ,r-6 +SV "Hendaklah merela

melala*an that+,af setretiling rumah yang tua itu (Baitullah),"

iaberkata, *Maksudnya adalatr thawaf waj i6;>727

25216. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatl

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali2 -dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, ;6 *AVV;U; "HendnHah merepa

melahtkan thau,Zf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah),"

ia berkata, "Maksudnya adalah ziamhke Baitullatr'"728

25217. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

mengabari kami dari Hajjaj.dan Abdul Malik, dari Atha",

tentang firman Allah, ,r-$ ,"{U\f!$ "HendaHah

mereka melahtkan tlwwaf sekeliling rumah yang tua itu
(Baitullah), ,, ia berkat4 "Maksudnya adalah thawaf pada hari

1qu1o.r1729

ZSZtii" Abu Abdurratrman Al Barqi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Amr bin Abu salmah menoeritakan kepada kami, ia

berkata: A}u bertanya kepada /;ghalr tentang firman Allah,

,r--,.Ji, ,#V VrX;: "HendaHah merepa melahtpan

tlhm,af seketiling rumah yang tua itu (Baitullah)," ia berkata,

"Maksudnya adatatr thawaf wad4 3730

Para ulama qira'at berbeda dalam membaca huruf lam pada

awal kata perintah datam ayat ini. Mayoritas ulama qira'at KufahT3l

membacany " 
latj;JJ {-,iiU;;i #W'i dengan suhtn

n7 lbid.
,2s As-suyuthi dalam Ad-Dty Al Mantsttr (6141), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.
2e Lihat Tafsir Al Qtrthubi(12150'52).
730 Al qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (12152)'

"' Lihat Huii ah Al Qira' at (l I 473).
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pada semua huruf lam tersebtfi dengan maksud tal'hfif, sebagaimana

cara mereka membaca lafazh i apabilasebelumnya adalah partikel i'
Oleh karena itu, mereka membaca ayat, ,i'5i+'4'*'ni"Dan Dia

Maha Mengetahui segala isi hati. " (Qs. Hadiid 1571.6) dengan suhtn

pada huruf ha'. Demikian pula partikel perintatr /, ,ullbilu
sebelumnya merupakan kata salnbung seperti i, O, d* il' Ini juga

merupakan cara pembac61- mayoritas ulama qira'at Bashrah. Hanya

saia, Abu Amr bin Ala membaca huruf /am dengankayahpadalafazh

,,;:r$.'j secara khusus, karena waqafpadapartikel i: dianggap baik-

baik su3u, dan ini tidak boleh pada partikel i serta (J'

Alasan yang dijadikan Abu Amr sebagai dasar bacaannya ini

merupakan alasan yang baik dari segi qiyas, tetapi mayoritas ulama

qira' at membacanY a sulann.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran menurutku adalah

bacaan sukun aan msiafr pada hunrf lam dalam lafa2lr- lfr V*e
merupakan bacaan yang masyht[ dan berlalar, sehingga baca4lr mana

saja yang dipegang oleh ulama qira'at, telatr dianggap benar. Hanya

saja, bacaan dengan ftasrah dalam kasus ini secara l<husus lebih sesuai

dengan qiyas, dengan alasan Abu Amr yang telatr aku jelaskan, sebab

ulama qira'at yang membu"u 4,3!it+\W;t dengan sukun pada

huruf Ji yang didahulu dengan i uA;S, serta membaca lf i?
'ur2;,5t;'{4idengan dhammah p4q } seharusnva juga berbuat

dJmikian pada lafaztr #6|'Lf) '-3 , V^P dengan kasrah pada

hnruf lam, karena sebeliumnya adalatr latazh iJ, dan membaca dengan

suhtnpada lafaztr {riiUtPS
Disebutkan dari Abu Abdunahman As-Sularrri dan Al Hasan

Al Bashri, balwa keduanya membacanya dengan kasrah sesudah p

Mn ,, dan ini merupakan cara pembacaan yang populer. Hanya saja,

mayoritas ularna qira'at membacanya dengan sulatn sesudah i d* iJ,

dan ini lebih pppuler dan lebih fasih. Jadi,.bacaan dengan sulatnlebih

ahr sukai dariPada dengan kasrah.
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-J,)i lyj so. rt Y :a ;fr .)# i$i-Ji,^y,

,;i45'1Afr,*i.r
"D emikiantan bqhtah Nlah) . D an barangsiapa

nengagungfu,an aptudpo ydrrg terhormat di sisi Nldh mal<f,
ihl adalahlebihbaikbas@a di sisi Tuharvrya. Dan alah
dihalall<f,r.bagil<f,nrusefi ruttbhwtangtenwkrterl<eanli

yclttgdituangl<f,rJl<epadmrul,clwrarnannya,mal<aiauhilah
olelvrru,bqhala-bqhala yarlg najis ihl dfrn iauhilah

perl<ataan per:l<ataan dusta." (Qs. Al ruji PTl: 30)

Talwil fiman Allah: 
"t'.rtprt$;';t# 

iz it t1 .t< ai3&-AlJp;$t"t#;- {iet a}
A-G)i;.44i5"1fr ih4i3 -;fu 

{,1i c * {Ft ii 
-'p' 

-,-,l$3 ;;1Utr'ffiT:-iltr;'rffirfri.?i
barangsiapa mengagunghan apa-opa yang terhonnol di sisi Allah
iulw ilu adatah tebih bai* baginya di sisi Tuhannyo. Du telah

dihalolkan bagt kamu semua binatang ternah, terkecuali yang
diterongkan kepadamu kehorumannyo, maka jauhilah olehmu
berhala-berhala yang najis itu dan jafiitah perholaan-perkataan

dwta)

6V, "Demikian" perkara yang diperintahkan Allah, yaitu

menghilangkan kotoran, memenuhi nadzan, dan thawaf di Baitul Atiq,
yang merupakan perkara wajib bagi kalian dalam mengerjakan ibadatr

haji.

Firman-Nya lyj '"e. fr Y ji3 St ,S; #J5 "Dan
barangsiapa tnengagunglcan apa:apa yang terhormat di sisi Allah
mala itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. " Maksudnya

adalah, barangsiapa menghindari hal-hal yang diperintahkan Allatr
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untuk dihindari saat ihram demi mengagungkan batasan-batasan

Allah, agar tidak jatutr pada hat-hal yang diharamkan, maka itu lebih

baik baginya di sisi Tuhannya di akhirat nanti. Sebagaimana

dijelaskan dalarn riwayat-riwayat berikut ini:

25219. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujgl{d berkomentar

teitang firman Allah, fi ,"tL;$f-J|,ny " Demilcianlah

(perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apq-aP?

yang terhormat di sisi Allah," ia berkat1 "Lafazh zifll
maksudnya adalah Makkah, haji, umrah, serta selurutr

maksiat yang dilarang Allah."732

25220. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

karni, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.T33

25221. Ygnus menceritakan kepada lgmi, ia berkata: Ibnu wattb

mengabarkan kami, ia berkata: Ibnu T*iid berkomentar

tentang firman Allatr, ;,{9t#1fi-J5 dY "Demikianlah

(perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apq'ap?

yang terhormat di sisi Allah" ia berkata, "Lafa^ Li:yJt

maksudnya adalatr Masy'ari Haralnn Baitut Haram, Masjidil

Harart, dan Batadul Haram. Semua itu disebut lI
Hurumat."734

ts2 Mulahid dalam tafsirnya Q1424) dan Ibmu Abi Hatim dalaur tafsirnya (1012490).
R'Ibid
il As-suyntlri dalam Ad-Durr Al Me{nr (6144), menisbatkannya hanya kepada

Ibru Jarh.
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Firman-Nya:'Ji\ii'H !'-11 " Dan, tetah dihalatkan

bagi lramu seffrua binatang ternak,, Maksudnya adalah, Atlah

menghalalkan bagi kalian, wahai manusia, binatang-binatang ternak

untuk kalian makan apabila kalian telatr menyembelihnya' Allatr tidak

mengharamkan bagi kalian bahirah, washilah, ham' danhewan-hewan

yangsebagianrryakalianberikankepadatuhan.tuhankalian.

Firman-Ny r,';b$i &61'Terkecuali yang diterangpnn

trepadamu peharamainya." Maksudnya adalatr, kecuali yang telalt

disebutkan kepada kalian di dalam Kitab Allah, yaitu bangkai, darah,

daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama

Allah, hewan yang tercekik hingga mati, hewan yang dilempar hingga

mati,hewanyangjatuhhinggamati,hewanyangditandukhingga
mati, hewan yang diterkarn binatang buas, serta hewan yang

disembelih untuk berhala, karena semua itu adalah kotor'"

sebagaimana dijelaskan dala6 riwayat-riwayat berikut ini:

25222. Muhammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
'*berkata: 

Muhammad bin Tsaru menceritakan ueoaara-u9ni

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah' dl.a't..Yl
"?4, ,,Terpecuali yang diteranglran pepadamu

lreharamawUa,,, ia berkate ..Maksudnya adalah, kecuali

bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama

Allah.'735

25223. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdur-razzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dengan redaksi

yang semisalnYa.T36

Firman-Nya: #i{r'u G)ihfli3 "Mat(a iauhitah

olehmu berhala-berhal| yang naiis iru. 
; Maksudnya adalah, jauhilatt

"5 Abdurrazzaq dalun tafsirnya (3/I8l).
736 lbid

i
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oleh kalian menyembah berhala-berhala itu dan menaati syetan

dengan menyembahnya, karena berhala-berhala itu najis.

Penakwilan karni ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

25224. Mtrhammad bin Sa'd menceriiakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: ,Ayahku menceritakan

kepadaku,dari ayatrnya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, AJli::.i,lr'n G)iA413 "Makn iauhilah olehmu

berhala-berhala yang naiis ittt," ia berkata" "Maksudnya

adalah, jauhilah ketaatan terhadap syetan dalam menyembatr

berhala-berh ala."737

25225. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepf4@ dari Ibnu Juraij, tentang finnan Allah, 'q GJ)
,*$, "Berhala-berlwla yong naiis itu," ia berkaia,

'idukt dt ya adalatr menyembah berhala-berhat u3738

Firman-Ny", ):$ 451[ft! "Dan jauhilah perkataan-

perkataan dusta." Maksudnya adalah, jauhilah perkataan dusta dan

palsu atas nama Allah, yaitu perkataan kalian tentang tuhan-tutran, li
{r$ii JFiA-\i# "Kami tidak menvembah mereka melainkan

i"poyo iiit" *brdrkotkon kami kepada Allah dengan sedekat-

dekanya." (Qs. Az-Zntnar [39]: 3) Yaitu perkataan kalian tentang

para malaikat, bahwa mereka adalah anak-anak perempruln Allah,

serta perkataan-perkataan semacarn itu, karena itu adalah kebohongan

dan palsu, serta perbuatan syirik terhadap Allah.

Penakwilan kalni sejalan dengan pendapat para ahli talo ril

yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

R7 Al qnthubi dalam Al Janri' li Ahkon Al Qw'on OAsq.B lbtd
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25226. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada k*1, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 45-
2$ "Prrl*torr-perkataan dusta," ia berkata' "Lafazh 4)
iirrry 

^ 
adalah kebohongan. " 

73e

25227. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.Tao

25228. Mghammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari lbnu f,]b*:.t?1mg firman
-'"Alie,.,2f,,{r3l'* ;'\:$@ #I 4iti7i:5 "Dan

jauhilah-p"ilhtoon-perlrataan dusta. Dengan ikhlas pepada

Allah, tidak rnempersehttukan sesuatu dengan Diq" ia

berkata, *Maksudnya adalatr merekayasa dan berbohong atas

nama Al1ah."74t

25229. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Ashim, dari wa'il bin

Rabi'ah, dari Abdullatr, ia berkata, "Kesaksian palsu

diseiaiarkan dengan syirik." Lalu ia membaca ayat,

fit'a;W:f *i*tt G{ttA4'6 "Matra

73e Mu.lahid dalam tafsirny a Q1424) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirny a (1012491).

'no lbid.
7ar As-suyuthi dalan A&Durr Al Mantsur (6144), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.

ll

i
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jauhilah olehmu berhala-berhqla yang naiis itu dan jauhilah

p e r knt aan'p er kat aan dus t a. "7 
42

25230. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Bakar menceritakan kepada kami dari Ashim, dari wa'il bin

Rabi.ah,iaberkata,..Kesaksianpalsusebandingdengll
syirik." Kemudian ia membacu uyit, '4 G)iA4'6
,;l a;'ti;rgt #:,ft "Matra iauhitah otehinu berhata-

' fierhala yang naiis itu dan iauhilah perlataart-perlataan

"743clusru.

25231. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Usamatr

. menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan Al Ushfuri

menceritakan kepada kami dali ayalgrya, dari Khuraim bin

Fatik, ia berkataiRasulullah SAW bersab Au, y:liSr<S Ull
,i,rtr l;}Jr, "Kesaksian palsu diseiaiarkan dengan ty-i'|ry

;o;i eiun." Kemudialt,b,9liry membaca avat' lh4\3
{i-Z'; i';,*tr ;,si*r b 47i "Mat(a-iiuhitah);f 43'fi56 .l'sjYt U -GJ)21'4 :,F;J T. J- v. 

- 

v,

{tin*" berhaia-berhila yang naiis itu dan jauhilah

p er kat aan-p er kat aan dust a' "1 
M

25232. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan

bin Mu.awiyah menceritakan kepada kami dari suffan A1

ushfuri, dari Fatik bin Fudhalah, dari Aiman bin Ktruraim,

batrwa Nabi SAW berkhutbah dengan berdiri, lalu bersabdq

,tr9 9,.l.lu, ilir i,t$ 4b 116, qfr "Wahai manusia,
'tresaksian' pols, diseiai arlwn dengan syirik kepada Allah. "

Rasulullah menyebutkannya sebanyak.dua kali. Beliau lalu

membaca ayat,' Ai',i+gS,1rr3:l' "''c G) lj+43

702 Attr-Thabrani dalam At Mu'jam Al Kabir (9/109) dan Abdurrazzaq dalam

tafsimYa (81327).
z+r [o[f6i byaibatr dalam At Mushannaf (4t 550)'
,* AGir.iiii aahm,lsy-Syattadat Q299) dan Ahmad musmadnya (41223).

Eq:)l
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i{, "Mot*iauhilah olehmu berhala-berhala yang naiis itu

dan j auhilah perlataan-perkataan d, $ta. "7 
45

' Bisa jadi maksud ayat ini adalah, jauhilatr terkena najis dari

berhal4 watrai manusia, lantaran kalian menyembahnya.

Jika orang bertanya, *Apakah di antara berhala-berhala itg ada

yang tidak najis, sehingga dikatakan Orrit' 
"re 1e)ii+4$6y^e

secara sepintas artinya jauhilah yang najis di antara berhala-berhala

itu?' 
Jawabannya adalatr, "seluruh berhala adalah najis. Makna

lafazh ini bukan demikian, melainkan, jauhilatr najis yang bersumber

dari berhala-berhala itu, maksudnya dari menyembahnya, karena yang

diperintatrkan All+ dari ayat, 6E) iA+13 adalatr menjauhi

penyembatrannya, dao penyembahan itulah yang najis, sesuai

pendapat Ibnu Abbas dan ulama yang kami sebutkan pendapatnya

sebelum ini.

ooo

k,
@+eke

'f)'

,2e

Ia&

o/ /o

?31

"Dutganikhlasl<epadoNlahrfinakmenprl:selilf;,il<srJ
seswttttilenganDi*BarangsiapanwnpqselcuAtl,art

sewafii densdrr y'.Jllah, mala qndah ia seolah.olah ianh
dmi lonsit lalu disolrtm olrah bu:rung, atfit diterbangl<*rr

ansinl<e tentpuyangiauh.' (Qs. Al H"ii QLlz 311

6j*b:$
i'fufi'^iLta

l,it

6s

2)t
J.:.}Ja-

i*,
!4
IJi

'&

u
4ll)Ai<-":L

7s Ahurad daldm mumadqra (UlE7).
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rakwit liman Allah: frf< $U+S;:*6j'iO;"',GL? )'-'<:-'
@*.r-;U;U ,'";i 5 .s''^r17--,t::s {.i'r3 5 i.frt iWi IAi 5 t @ensan@.r*" +63 I tJl * (l2{J Jt i^&Jt tJt'bz'a ,t'u"tt <9 -,> 1"cr'6st.

iinfii *ipada'AYah, aai* mempersekutukan sesuatu dengan Dia

Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah

ia seolah-olah iatuh dari langit lalu disambar oleh burung' atau

diterbangkan angin ke tempat yangiauh)

Maksudnya adalatr, wahai manusi4 jautrilah penyembahan

berhala-berhala dan perkataan syirik, dengan konsisten memurnikan

tauhid bagi Atlatr, mengkhususkan ketaatan dan ibadah kepada-Nya

semata, tanpa melibatkan berhala-berhala dan tanpa menyekutukan-

Nya dengan apa pun, karena barangsiapa menyekutukan Allah dengan

suatu, maka perumpamaan jauhnya ia dari hidayah dan kebenaran,

kebinasaannya, dan tersesatnya ia dari Tuhannya, seperti orang yang

jatuh dari langit, lalu disambar burung'dan lenyap, atau angin

menerbangkannya ke tempat yang jauh'

Arti lafazh 6,nl adatahjauh, terambil dari latazh tlrr "ifu;f
yang artinyu, ,"rnofu A[ah menjauhkannya dari tuh*I--Nl": P,*u.

.r^, dar;.Lra memiliki arti yang sama. Darinya diambil tafbzh llii
;OW yang artinya pohon kurma yang tinggi. Seperti dalam syair

berikut ini,

cii ,elt'i#ir'r;;v \rtjtire uuk
,,Kami pernah mempunyai budakperempuan, ia dibawa kabur unta

yang berlari lurus ke tempat yangiauh'"7a6

Jadi, demikianlah perumpamaan orang yang menyekutukan

Allah dari segi jauhnya ia dali Tuhannya dan dari menepati

,* Bait ini diambil dari qasidahmilik Ubaidullah bin Qais Ar-llqayy* dan bahl

i iirrrorin,yang aigirUahnya untuk memuji Abdul AnYbin Marwan. Lih,,t Ad-

Diwan(hal. 151).

' Gf,l
. .. n. i,
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kebenaran, yaitu seperti orang yang jatutl dari langit ke bumi, atau

seperti lenyapnya orang yang disambar burung saat berada di udara.

Penakwilan kami sejalan dengan pendapat para ahli talpvil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

25233. Muhammad bin Abdit A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsagr menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, 3LgK
it1i 1r, "Maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit,"

ia berkata, .'Ini merupakan perumpamaan yang dibuat Allatt

bagi orang yang menyekutukan Allah dY t:ei.J:.Hvl)y
dari hidayah dan kebinasaannya." * qU )l 4!Jt N*;ai
,-; ak o ';Si "Lalu disambar-oleh burung, atau

triirti"st*r' offi ke tumpat yang i auh. "7 
47

25234. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

lxb&naz.zaqmengabarikan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabari kami dari Qatadatr, dengan redaksi yang
" 

semisalnya.Tas

25235. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada ka6i, seluruhnya dari

Ibnu Abi N"jrlt, dari Mujahid, tentang firman Allah, 9k A
'ff;*.":;f: tempat vang iauh"' ia berkatq "Artinva

707 Abdurrazzaq dalam taftirnya (3/3E).
7n lbid
"e Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya OOn490), namun lotni tidak menemukatmya

dalam T$sir Wahid. Serta Az'Z{iai ddam Ma'ani Al Qur'm (41407)'



25236. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hailaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.T5o

Pada ayat, ifu$'iffi ,Qi <, A(itk, "Mot- adalah ia

seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung," lafazh

'r3t# yang berbena*fi'il mudhdri' di-'athaf-kap nada lata y.Yg

berbentuk l' il madhi, seperti pada ay at,,F rt'at::*-t ti6 6-$ itlt

i{ "sttungguhnya orang'orang yang lm/ir dan menghalangi manusia

dari jalan Altah." (Qs. Al Hajj l22i: 25) Aku telah menjelaskan

masalatr ini sebelumnya.

eee

@t$ii;l n69;i'*1 &fra)
"Demikianlah (pqtntah Nldh). Dan barangsidpo.' '

mengagung!<art syiar.syim Nlah, mal<o sew.rtggutmya itu
t;rnr$ul dmil<etakwannlr4tt." (Qs. Al ruii QZ): 321

Talrwil firman Allah: i;i n 6y ;fr'# & fr 4
@ 

"jhi 
(Demikianlah [perintah Attah]. Dan 

'batangsiapa

mcngagungkan syiar-qyiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul

dari ketahwaan hati)

Maksud ayat di atas adalah, Allah berfirman, "Apa yang Aku

sebutkan dan perintatrkan kepada kalian, wahai manusia; menjauhi

najis dari berhala-berhal4 menjauhi perkataan dusta, dengan

cenderung kepada Allah, mengagumkan syiar-syiar Allah, yaitu

fdstuAlj,r.:Ilu}rri

,50 lbnu Abi Hatim dalam taftirnya O0n490), tetapi kami tidak menemulonnya

ddamTafsir Mrtiahid. l.u.'Taaiai dalam Ma'atti Al Qnr'an (41407\.
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memperbagus dan menggemukkan unta, serta menjalankan manasik

haji sesuai perintah Allah. Semua itu timbul dari ketalawaan hati

kalian."

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25237. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Abu Laili, dari Hakm, dari Muqsim, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, *6Y;tfr'*A P$- ;;tt'r / ).y;glii "Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa

mengagunglran syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu

timbul dari ketahtaan hati, " ia berkata, "Maksudnya adalah

membesarkan, membaguskan, dan menggemukkan unta yang

hendak disembelih."Ts I

25238. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam
'' menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Mtrhammad

bin Abdurratrman, dari Qasim bin Abu Bqzzah, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, ;it 
"{3 

# fi 4 "DemiHanlah

(perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-

syiar Allah," ia berkata" "Maksudnya adalah membesarkan

dan menggemukkan mta yang hendak disembelih."7s2

25239. Riwayat yang sama dari Anbasah, dari Al-Laits, dari

Mujatrid, hanya saja Mujatrid berkata, *Maksudnya adalah

membaguskan."753

'5r Lihat Ibnu Hajar dalam Fath Al Bui (8D491). Setelah mengisyaratkan riwayat
ini, ia berkata, "Tetapi di dalam sanad-nya terdapat Ibnu Abi Laila yang buruk
1ra;zlannya.,'

'52 Ibnu Abi Syaibah dalan. Al Mtuhomaf (3n75, 276) menyebutkan riwayat
scrupa.

7" Lfrat Tgsir Al gstWi Qasq.
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25240. Abdul Harnid bin Bayan Al wasithi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ishaq mengabari kami dari Abu Bisyr,

Muhammad bin Affi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, selgrutrnya dari.

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, $:'-;;
;fr 

"r*, 
"Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar

Allah,', ia berkata ..Maksudnya adala}r membesarkan,

menggemukkan, dan membaguskan unta'"754

25241. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.T5s

25242. Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, Yazjd bin

Han[r menceritakan kepada karni, ia berkata: Daud binAbu

Hindun mengabari kami daxi Muhammad bin Abu Musa".ia

berkat4 ..wukuf di Amfah termasuk syiar-syiar Allah,

melempar jumrah termasuk syiar-syiar Allah, dan

menyembehh badanaft (unta yang disiapkan untuk'Kurban)

temrasuk syiar-syiar Allah. Barangsiapa membesarkannya,

maka termasuk melaksanakan syiar-syiar Allah. Allatl

berfirman, fi 
"# 

#. ;:t 'Dan barangsiaPa

mengagunglcanryiar-syiarAllah''Jadi,barangsiapa
mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul dali

ketalsnaan hati."756

,t Ibnu Hajar dalam Fath At Bari (8/3 85) dat Taghliq At-Ta' liq (3 1 87).
,ss lbid
"t fb; Abi Syaibah dalam At Mwhamaf Q275) menyebltkan riwayat yang lebih

panjang darinya. Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya Q0n492)'
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25243. Yunus menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, ;i 
"** 

& ;lt "Dan barangsiapa

mengagungpan syiar'siiar,qilah," ia berkat4 *Lafa^'#
mencakup iumrah, Shafa dan Marwah, Al Masy'ar Al

Haram, serta Muzdalifah." Ia menambahkan, "Lafa^ 
"*t. mencalnrp tanah Har4m."757

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah, Allatl

menginformasikan bafiwa mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu

manasik haji yang dijadikan Allah sebagai ritual mereka, tempat-

tempat yang diperintabkan Allah unttrk melaksanakan hal-hal yang

diwajibkan bagi mereka, serta berbagai perbuatan yang diwajibkan

Allah dalam haji dan dilaksanakan karena ketakwaan hati. Oleh

karenanya Allah tidak mengkhususkan sebagian darinya, maka

mengagungkan semua itu hanya bisa timbul dari ketakwaan hati.

Kewajiban hamba-ha6ba-Nya-yang beriman adalatr mengagungkan

semua,ihr. Allah berfirman, 

"fii;i 
nqf "Maka sesungguhnya

itutimbul dari kctahtaan hati."

Kata ganti yang digrrnakan adahh L (unhrk feminin), Utf"l i
(untuk maskulin), karena maksudnya adalah, qE*t t St (4q i'9

./iriir ,si6'u dili 'u ,*-)t "Maka ,"s*gg,ihoyu p"t gug*gan itu,

yang disertai dengan ir.riehindoi najis dari menyembah berhala-

berhala tersebut, timbul dari ketalnraan hati", sebagaimana firman

Allah, Ut 3fr qi 'r, &.3 'bL" Srtungguhnya Tuhan lcamu, sesudah

tobat yang disertai dengan imon itu adalah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang. " (Qs. Al A'raaf [7]: 153)

Maksud lafain 

";ffi 
i;i n 6y "Maka sesunggphrrya itu

timbul dari kctakwaon hati,' adalah, sesunggutrnya itu timbul dari

757 Ihru Athiyyah dalam Al Murroro Al Wajiz $ll2l).
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ketalnrtan hati kepada Allah, pengetahuan yang sebenarnya tentang

keagungan Atlah, dan kemurnian tauhid terhadap-Nya'

ooo

,;;fi iifi J;6r'r,:.:"1 # otg W K
" Bagt t<anw pant bhamgbhatans hadyu, !t" fu

bebuapa maltaa6 sanqailnpada waku yang dit,,nai<an,

l<emdidrr t4"ff.pat waiib (sefin akhir masa) menyetrtehhnya
iatah setelah smnpail<e Baitul 'Adq (Bdihtllah) '"

(Qs. Alruji Q2'): 33)

rarrwit firman Atlah: JyfiV'fr ,!:j # Ol t* WK
@ ,hri 9$ @agi kamu pada binatang-binaiang haifyu, itu ada

OiOriopo manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan,

kemudian tempat waiib fseria akhir masal menyembelihnyi'ialah

setelah sampai ke Baitul'Atiq [Baitullah)

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai manfaat-manfaat

yang disebutkan Allah dalam ayat ini, dan yang diinformasikan-Nya"

bahwa itu ada hingga waktu yang ditentukan.

Perbedaan mereka tentang hal ini seiring dengan perbedaan

mereka tentang makna sya'air dalam firman-Nyu, fti 
"9t 

{;f-;:t

";ffii6 
n6,i ,,Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa

iengagunglcan syiar-syiar Allah, makn sesungguhnya itu timbul dari

lretalewaan hati."

Mentrut ahli takwil yang mengatakan batrwa makstrd lafazh

',i{t. adalah badanaft (unta yang disiapkan untuk kgrban), maka

,riut rra ayat ini adalah, dan bagi kalian manfaat-manfaat dari

badanah itu, watrai manusia.
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Mereka yang berpendapat demikian juga berbeda pendapat

mengenaikondisimerekadalammemperolehmanfaat.manfaat
tersebut, dan mengenai batas waltu yang dijelaskan Allah dalam

*;, .1:i # Ol "sampai YI* wawu vang ditentutran'"

Sebagian b"rp{naupii batrwa kondisi yang men,rut informasi Alla}t

*rr"tu memperoleh manfaat-manfaat itu, adalatr kondisi saat si

empunya belum merobohkannya, atav belum menyebutnya sebagai

badanah(rrntayangdisiapkanunhrkdikurbankan),sertabelum
mengalwrginya denlan tanda K'rban. Menurut mereka, manfaat

dalam kondisi ini adalah meminum susunya' mengendarai

punggungnya, serta berbagai hasil dan kettrturan yang dikaruniakan

Allah melaluinya. Batas walctu yang diinformasikan Allah, batrwa

hamba-hamba-Nya memperoleh beberapa manfaat darinya, adalah

sampai mereka merobohkannya. Jika mereka telah merobohkannya,

maka manfaat-manfaat tersebut pun gugur, dan tidak ada yang

diboletrkanlagibagimereka.Merekayangberpendapatdemikian
menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

25244. Abu Kt[aib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

IsamenceritakankepadakamidarilbnuAbiLailedari
Hakam,dariMuqsim,dar.IbrruAbbas'tentangfirmanAllah'

,1:3 # 4 A V'f . "Bagi tcamu pada binatang-

binatang niiwTit" rido b'bt'opo manfaat' sampai kepada

wafuu yang ditentukan," ia berkata"'Maksudnya adalatr'

selama ia U"etum dinyatakan sebagai badanoh'"7'8

25245. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami' ia

berkata:IshaqbinYusufmengabarikamidariYusuf,{ari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, t"ntang firman Allah, wK
,Pz,)-:Ote';:J,,fi$l-E "Bagr kamu pada binotang-binatong \!:
t:* oii ilrt-uopa manfaat, siampai kcpada wabu yang

ditentukan," ia berkata' "Maksudnya adalah mengendarainya'

z* 11ra1Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(l02a9\'
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meminum susunya, dan anak yang dilatrirkan. Apabila ia

telah dinyatakan sebagai badanah alau hadyu, maka semun

manfaat itu hilang."7se

25246. Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni,

Mghammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Hakam, qaxi

Mujatrid, tentang firman Allah, 
'1:J # 6l'6 W K

"Bagt' kamu pada bilwtang-binataig hafuttt, itu ada

beberapa manfaat, sampai kcpada wawu yang ditentulcan,"

ia berkata, *Maksudnya adalatr, kalian memperoleh manfaat

dari punggunpya, susunya, dan buluny4 sampai ia menjadi

baddnah."76o

25247. Ibnu Abu Adi mengabari karni, Syu'batr menceritakan

kepada kami dari Hakam, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.T6l

25248. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Ibnu Abi N{ih
dan Al-Laits, dari Mujahid, tentang firman Allah, W'fJ
3:J#Ol6 "Bagi kalu rada binatang-binatang hadvu,

itu d, beb-erapa manfaat, sampai kcpada wahu yang

ditentukan," ia berkata, "Maksudnya adalatr, manfaat pada

rambutrya dan susunya sebelum kamu menyatakannya

sebagai badonah."Ta

'5' Lihat Mujatrid dalam tafsirnya (2t424),Ibnu Abi Syaibatr d"la\ Al Mushannaf

(gti,sg),Ibnu Al Jauzi dalanr Zad Al Masir (51430), dan Asy-syaukani dalam

Fdh Al Qadir (31453).
7$ Ibid
,r, Ibid.
762 lbid
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25249. ...ia berkata: Harun bin Mughiratr menceritakan kepada kami

dari Anbasah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan

redaksi yang semis alny a.7 
63

25250. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lcami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

. Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Wf3
3:3#OlC "Bagt kamu pado binatang-binatang hadyu,

in ada beb-erapa manfaat, sompai kepada wahu yang

ditentukan," ia berkata" "Maksudnya adalatr manfaat pada

dagingrya, susunya, bulunya, dan wolnya' sebelum ia

dinyatakan sebagai hadry. "1il

25251. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

. menceritakan kepada lgmi, ia berkata: Hajjaj menceritakan
" kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya, namun di sini ia menanrbahkan, *Itulah batas

waktu yang ditentukan."765

25252. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hgsyaim

mengabarkan kepada kami, Haiiaj menceritakan tBd#
dad Atha", ia bepkomentar tentang firman AIlalL WrJ
.#t*fi JyW';i .13 # q'gr "Bast kmnu pada

binatang-binatang hadry, itu afu beberapa manfoat, satnpai

kepada wabu yang ditentukan, kemudian tempat waiib (serta

aWtir masa) menyembelifutya ialah setelah sampi kc Baiul

'a lbid
't Lihat Mujahid dalam tafsirnyt (21$4),Ibnu Abi Syaibah dalam lI lihshannaf

(3t359),I6nu At Jauzi dalam Zad Al Masir (31430),Asy-Syauloni dsilam Fath Al

Qadir Q1453), dan As-Suytxhid^lamAd'Dtzl'r Al Mantsw (6147).
16 lbid



'Atiq (Baitutlah), ia berkata, "Maksudnya adalatr manfaat-

manfaat pada susunyq punggungnya' dan butunya' # Ol

.1::, 'sampai tcpada wahu-lang ditennlran', yaitu Jampai

ia aiUungi tanda Kurban."766

25253. Ya'qub menceritakan kepadakg, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami, Juwaibir mengablli kami dari

Adh-Dhahhak, dengan redaksi yang semis alnya'7 
67

25254. Ya'qub menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Aliyyah

menceritakan kepada kami, ia berkatri: Alu mendengar Ibnu

Abi Najllr berkomentar tentang firman Allah, ,\lg$tr3
424 ,t7,,p*, "Bagi lwmu pada binatang'binatang ha\yu, itu ada

beberipa manfaat, sampai pepada wahu yang ditentulan,"

ia berkata, "Maksudnya adalah, sampai pemiliknya

merobohkannya (menyembelihnya) sebagai badanah' "7 
68

25255. ...ia berkata: Ibnu Aliyyatr menceritakan kepada kami dari

' Ibnu Abi Najih, dari Qatadatr, tentang firman Allah, W!t3
J.:j,F Ol € " Bagi lwmu pada binatang-binatans hadyu,

itu afra beb-erapa manfaat, sampai fupqdo waWu yang
'ditentukan," ia berkat4 "Maksudnya adalah manfaat pada

punggung dan susunya. Jika ia telatr dikalungi tanda Kurban,

maka tempat wajib serta aktrir masa menyembelihnya adalatt

setelah sampai Baitul 'Atiq.'76e

TofswAljl,flru.bari

Ahli takwil lain berpendapat batrwa lafaz}n}P'#:" dalant firman

Allah, 

";6f 
iy u 4yf;$i;n *6$ ;i',*t #;'As3,F ;t{ 

"*t 
& u: a1 "Dan barangsiaPa

mengagDngkan syiar-ryiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari

'tr Lihat [bnu Abi Syaibatr dalam Al Musharuof Q/35f), Ibnu Al Jauzi dalan Zad

At Masir (51430),dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3D21)'

"' lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/430).

"t Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnyaQ02a9\.

"e lbnu Athiyyah dalaro Al Mtrtorar Al Yajiz (4ll2l). Lihat Ibmu Al Jauzi dalam

Zad Al Mastr (5/430) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya QmD'
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lretaltytaan hati," maksudnya adalatr badanah. Kata ganti b dalam

lafazh W 
!t3 kemtali kepada 'J*t Para atrli talcwil berpendapat

tentang lafazh 'P W'SS "Bagr kamu pada binatang-binotang

hadyu, itu ada Ebrropo manfaat,' adalah, kalian boleh mengambil

beberapa manfaat dari binatang temak yang kalian tetapkan sebagai
'badanah, yaitu dengan menurggangi punggungnya ketika kalian

membutuhkannya, dan meminum susgnya apabila kalian terdesak.

Menurut merekq batas waktu yang ditetapkan adalah sampai

ia disembelih. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berilcut ini :

25256. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada tami aari Anbasatr,- dari Ibnu Abi

Najih, dari Atha", tentang firman Allah, # Oll* WK
,3:.3 "Bagr kamu poda binatang-binating ha6ru, iru ada

beberapa manfaat, sampai kcpada waldu yang ditentukan,"

ia berkata, "Maksudnya adalah mengendarai badanah dan

" . meminum susunya apabila si empunya membutuhkan."770

25257. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha" bin

Abu Rabah berkomentar tentang firman Allah, '# WfJ
,1:3 # q "Bagi kontu pada binatang-btnatan!lwdyt, itu

ada 'beberapa manfaot, sampai kcpada wahu yang

ditentukan," ia berkata" "Maksudnya adalah, saurpai ia

disembelih." Ia menambatrkan, "Si empunya boleh

menaikkan orang yang tetih dan kehilangan sarana perjalanan
Idi atis puggungnya karena danrat. Nabi SAW

memerintahkan, apabila si empunya membuhrhkannyq maka

ia dapat dijadikan angtutan dan kendaraan bagi orang yang

- Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir4ra Qotz4y2),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (5t430), dm Ibrnu IGtsir dalm tafsirnya(3D21).



TafstuAldn,:IhaW.

letih." Aku lalu bertanya kepada Atha:, "Siapa itu?" Atha'
mer{awab, "Orang yang berjalan kaki, orang yang kehilangan
sarana perjalanan, dan orang yang mengikuti. Apabila unta

itu melahirkan anak, maka anaknya boleh dibawa di atasnya,

dan si empunya tidak boleh meminum susunya kecuali yang

lebih dari kebutuhan analcnya. Apabila ada kelebihan dari air

susunya, maka ia boleh diminum oleh orang yang berkurban

dan yang tidak."77l

Vl*u yang mengatakan bahwa arti lafazh 

"*tdalam 
firman

Altah, ;ir 
"g* 

;g:'-;; 6;' "Don barangsiapa mengagungkan syiar-
syiar Allah," adalah syiar-syiar haji, yaitu tempat-tempat yang

digrrnakan untuk mengerjakan manasik, berbeda pendapat mengenai

manfaat-manfaat yang disebutkan dalam firman Allah, ?+. W K
"Bagi lramu pada binatang-binatang hadyu itu adV beberapa

manfaat. " Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr, dan bagi

kalian, pada tempat-tempat manasik yang kalian agungkan ini,
terdapat berbagai manfaat, yaitu pemiagun dan jual beli. "'Batas

waktunya adalah yang keluar dari syiar-syiar Allah kepada yang lain,
atau menurut sebagian lain, keluar dari tempat-tempat yang dijadikan
sebagai manasik ke tempat-tempat lain.

25258. Al Hasein bin Ali Ash-Shuda'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari

Sulaiman Adh-Dhabbi, dari Ashim bin Abu Nujud, dari Abu
Razin, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, '?". WK
"Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu af,a beberapa

manfaat," ia berkate "Maksudnya adalah pasar-pasax

'' lbnu Athiyyah dalamAt Mut arrw Al Wajiz (4ll2l), Al Qurthubi dilamAt Jami'
li Ahlcan Al Qur'an (12156), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(4D4).
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mereka, karena Allah tidak menyebutkan kata manfaat

kecuali untuk dunia."772

252:59. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

bin Han[r menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin

Abu Hindun mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin

Abu Musq tentang firnan etuf,, .1:i # 6l'{ WK
"Bagi knmu pada binatang-binatun{ hadld iu ada

beberapa manfoat, sampai trcpada waldu yang ditenfitkan,"

ia berkatq ..Batas waktu yang ditentukan itu maksudnya

adalah keluar darinya ke tempat yang lain.:'773

' Ulq*a lain berpendapat bahwa manfaat-manfaat yang

disebutkan Allah di sini adalah menjalankan manasik-manasik haji

yang diperintatrkan Allah. Sedangkan batas waktu yang ditentukan

adalatr berakhirnya nrasa-milia haji; saat manasik haji dilaksanakan'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25260. Ygnus menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu wahb
-' mengabari kami, ia berkata: Ilnu Zaid belkgmentar tentang

firman /itt,''-;;fiA J;(i''i,p # ol,{ wK
"Bagt lamu pada bitutang-binatang hadyu, itu ada

beberapa manfaot, sampai kcpada wawu yang ditentukan,

kemudian tempat waiib (serta akhir masa) menyembelihnya

ialah setelah sampai ke Baitul 'Atiq @aitullah)," ia berkat4

"Allah berfirman, 

"fii;i 
*6y;fr 

"# 
i$l; {2 'om

barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka

sesungguhnya itu timbul dari lcetahwaan hati'. Bagi kalian

pada syiar-syiar itu ada beberapa manfaat hingga batas waktu

yang ditentukan. Apabila hari-hari tersebut telatr beraktrir,

maka karnu tidak melihat seorang pun yang datang ke Arafah

gntuk wukuf demi mencari pahatq dan tidak pula Mgzdalifah

z Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51430).
m Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya(3D87) menyeb'tkan riwayat s€rupa.
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untuk melempar jumrah. Mereka telatr pergi dali berbagai

negeri untgk hari-hari yang di dalaurnya terdapat berbagai

manfaat ini, dan sesungguhnya rnanfaat-manfaatnya itu

hingga hari-hati tersebut. Itulah batas waktu yang ditentukan.

Setelah hari-hari itu beraktrir, ritanfaat itu kembali kepada

Baitul'Atiq saja."77a

Abu Ja'far berkata: Sebelumnya kami telah menyampaikan

,argumen batrwa maksud firman Allab ;i # ;gf- ;:t "Dan

barangsiapa mengagunglan syiar-syiar Allah, " adalah, setiap

perbuatan atau tempat yang dijadikan Allah sebagai tanda manasik

haji bagi hamba-harrba-Nyq karena Allah tidak membuat

pengkhususan apa pur, baik menurut klabar maupun akal.

Jika demikian, maka diketahui batrwa maksud firman Allah,

,g:,#{ti*W# "Bagr kamu pada binatang'binatang hadw

itu adh bebeiapa manfaat, sampai ftepada walAt yang ditentulcan""

adalalL bagi katian berbagai manfaat di dalam syiar-syiar ini hingga

batas waktn yang ditentukan

Bila syiar itu berupa badanah atau lwdyu, maka manfaatnya

bagi kalian adalah, kalian memilikinya hitgga kalian merobohkannya

(menyembelih) sebagai Kurban. IGlau syiar-syiar ittr berupa tempat-

tempat dilaksanakannya manasik untuk A[[ah, maka manfaat-

manfaatrya adatah. pemiagaan dengan Allah di tempat-tempat

tersebut dan mengerjakan perintah Allatl hingga kelu4r dari tempat-

tempat tersebut. Apabila syiar-syiar itu berupa waktu, maka

manfaatnya adalatr, menaati Altah pada wakttr-waktu tersebut dengan

melakgkan hal-hal yang berkaitan dengan haji dan mencari

penghidupan dengan perniagaan, hingga thawaf di Baitullah menunrt

sebagian utarnq atau hingga ihram disempumakan menurut sebagian

7?a Lihat Ibnu Al Jauzi dalam hd At Masir Q1430)- dan Al Baghawi dzlan Ma'alim

At-Taruil QZLT.
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yang lain, atau hingga keluar dari tanah haram menurut sebagian yang

lain pula.

Sebelumnya, kami telah menjelaskan perbedaan pendapat

ulama dalam menakwilkan firman Allah, .1:J # q'g WK
"Bagt lramu pada binatang-binatang hadyu, 

-itu ad beberapa

manfaat, sampai kcpada wafuu yang ditentukan. " Mereka. juga

berbeda pendapat datam menakrvilkan firman Allah, &S Jy-61* ';i
&;;fi "Kemudian tempat wajib (serta aWir masa) menyembelihrryaY--
ialah setelah sampai lce Baitul 'Atiq @aitullah). " Ulama yang

memaksudkan lafazh t*A dengan badanah berpendapat bahwa

lafazh yang sedang ditafsirkan ini maksudnya adalah, kemudian

kehalalan badanah itu sampai ia tiba di Makkah, yaitu tempat yang di

dalamnya terdapat Baitul 'Atiq. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25261. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim mengabari kami, ia berkata: Hajjaj rnengabari. kami

dari Atha', tentang firmao AllalL ,#l &.fi Jl,-6+ 't
"Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya

ialah setelah sampai kc Baitul 'Atiq @aitullah)," ia berkata,

"Malcsudnya adalah sampai Makkalr."zzs

25262. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

karni, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada karli, seluruhnry dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, W ;:
,#t,"$ Jy'"Kr*rrdion tempat wajib (serta akhii masa)

menyembelihnya ialoh setelah sampai ke Baitul 'Atiq

7' Al Qnrthubi drtrram Al Jotti' ti At hn Al Qw'tt QAST.
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adalah halalnYa(Baitullah)," ia berkata' "Maksudnya

badanahittr hingga Baitul'Atiq.'7?6

25263. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku. dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

Allab a4';3.Kemudimt tempat waiib (serta akhir masa)

menyembeltlrrryo,"-ia-berkata''Dinyatakan sebagai hodytt

adalah ,#fr #t Jt 'setelah sampai t@ Bqiul 'Atiq

@aitdfih),. yaitu l(a.bah. (Disebutkan demikian karena)

Altah membebaskannya dari parq penguasa tiran'r?77

Jadi, menunrt meneka takrilil ayat tersebut adalah, kemudian

tempat menyembe\hbadouh dalhodytt yang kalian tetaPkan adalatl

tanah haram.

Menurut mereka" *Baihrl 'Atiq adatah selurtrtr tanah haram,

sesuai firman Altah, igJl'+:311j;d-* 'Maka ianganlah mereka

mendelrati Masjidil Haram..'. (Qs. At-Taubah [9]: 28) Maejidil

Haram di sini maksudnya adalah seluruh tanah haram'"

ulama lain berpendapat bahwa maksud ayat yang sedang

ditafsirkan adalah, kemudian keurajiban terakhir kalian, watni

mantrsia, di antara manasik haji ke Baitul 'Atiq, adalah thawaf di

Baitul 'Atiq pada bari Nahr, sesudah kalian melaksanakan hal-hal

yang diwajibkan Allah kepada kalian dalam haji kalian. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

252&. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin

Abu Hindun mengabari kami dari Mtrtrammad biq Abu

Mnsa, tentang firman All.b" ,#1 ,#' Jy 
-6i' ';3

n' Lihatlbnu Abi Syarbah dalamAl MushwtdQl3sg).* Lin*.Ibnu Abi 
-Syaibah 

do/ram At Mtshou$(31359) dan Ibnu Abi Syaibatt

dalamAl MtshomS$l$s).

'it,
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,,Kemudian tempat waiib (serta akhir masa) menyembelihnya

ialah setelah sampai ke Baitut 'Atiq @aitullah), " ia berkat4
..Maksudnya adalah, alfiir dari seltrtrh syiar ini yaitu thawaf

di Ka'bah."778

Ahli tals,it lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

kemudian akhir dari manfaat-manfaat pada hari-hari haji ini adalah

sampai di Baitul 'Atiq ketika hali-hari tersebut telatr beralhir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25265. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada lcmi, ia berkata: --bly-r$d.
berkomentar tentang firman Allah, ,#t&S JlrW ';l
,,Kemudian tempat waiib (serta awir masa) menyembelihnya

ialah setelah sampai ke Baitul 'Atiq @aiullah)," ia berkata,
*Yaihr ketika hari,hari haji tersebut berakhir di Baitul
e66n.1779

Pendapat yang paling mendekati kebenaran menunrtlor adalah,

akhir dari syiar-syrar yang kalian memperoleh manfaat padanya

hingga waktu yang ditentukan adalatt di Baitul 'Atiq.Kalau syiar itu

berupa. tadw atau badouh, mat(a .k q bera}*rir dengan

menyembelihnya di tanah Hara6. Jika syiar itg berupa manasik haji,

maka akan berakhir dengan thawaf di Ka'bah.

Kami telah menjelaskan pendapat yang benar saat menafsirkan

kata sYiar' 
ooo

m lbnu Abi Syaibah d^lam At Mushams Q1333) dan Ibnu Abi Hatim dalam

taftirnya (l0D4Y2).n Lihrr, ii*"V"t s".at n" pada Al Qurthubi 6ptr,am Al Jami' li Aq*ant Al Qur'ot
QA5T.
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f,u
@

riii u, tF .:i WYi-b; 6G fi :P;
iry;sr $w i$3;,',4 *|XF )Gfi '4
oDanbagi frup.da| umat telahl<mni uyatiatlwt

pmyartehtwrJ (I<tnfun), su|eyo mrl.:elta nerryebut nf,tuct- 
Alt"h terhadapbhatang tcnwk y61rrg tclah ditezekilran

y'Jlah l<epado merlel<a, nala Tuhnrurw ialah Tulwrr Y ang

Mahf, Eria,lcr, ienqiattrtrserahdirilahl<anlru.l<epada'Nya.
Danbqilahl<afurgerrtirol<e@dtorgtg'stungydng

and;lrkpmzdl. (lepada Allah)." (QE. Al Haii 12212 341

Telrwit lirmen Alhh: $i|;l Wli-gail? iA i4;
@ c#5i ,srw i13U.r"$'KinF yifi'4v ,t;iY iy
lDan basi twai|tp umil telah Kani ryariotkan penyembelihan

[KarbanJ, supaya mereka menyebut narru Allah terhadap bfiutang

ternah yang telah direzehikan AAah hepada mereka, mako

Tuhanm,a ialah Ttrtan Yang Maha Esa, korcna itu bercerah dirilah

kamu kepo.da-Nyo Dan befilah fobu gembba kepoda orarrgorarrg

yutg tunduk potah lkqadaAllultl
Fiman Ntah: fi J4; 'Dan bagi tiap-tiap umat."

Maksudnya adalah, bagi tiap umat-unat itu (setiap kelompok

pendatnrtu yang beriman kepada Allah) telah Kami teatukan hewan

Ktrrlannya yang mereka alirkan aaratnya. U €iY g ;S'l Wyi.
$fi 4 "suiaya mereka metyebut 'nama Attah'terhadap

binatang ternal-c yang telah direzefikan Allah kcpada mereka. " Allatr

menyebut ,Gfi '4 "binatang termah" karena di antara bahimah

(hewan), seperti kuda, bighdl, dan keledai, adzyangbukan ternak.

Dikatakan batrwa binatang disebut $karena ia tidak bisa

berbicara.
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Penalnrilan karni tentan g lafazh b1 6G "Telah Kami

ryariatkan penyembelilan (Kurban)," sejalan dengan pendapat para

ahli talcvvil tainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

25266. Muharnmarl bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
. berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seltrnrhnya dari

Ibnu Abi Najih, {ari Mujatrid, tentang firman AllalL +L5
b1 W fi "Dan bagt tiap-tiap umat telah Kami

syariatkan penyembelihan (Ktrban)," ia berkata, "I,arfaz}l-'(% 
maksudnya adalah mengalirkan daraturya. '-5 Wyi-

f,fi'Supny, mereka menyebut inma Atlah', padanyd."78o

25267. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.TEl

Firman-Nyu L.!Z[l .Kil| "M(iko Tuhanmu iatah rulan
Yang Malw Esa." Maksudnya adalah, maka jauhilatr najis dari

berhala-berhala" dan jauhilatr perkataan dustq karena Ttlhan kalian

adalah tuhan yang Maha Esao tiada sekuttr bagi-Nya. Oleh karena itu,

sembahlatr Dia semata dan murnikanlah kettrhanan bagi-Nya semata

Firman-Nya, W liii "Krrrna itu berserah diritah *annu

kepada-Nya." Maksudnya adalall kepada Tuhanmulah hendaknya

kalian tunduk dan taat, dan hanya kepada-Nyalah kalian tunduk

dengan mengakui ubudiyyah kepada-Nya.

Fiman-Nya: '4r;5 ,,!r$ "Dan berilah lcabar gembira

lrepafu orang-orang yang tunduk patuh (kcpofu Allah). " Maksudnya

'' Muiahid dalam taftirnya Q1425).,r, Ibid
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adalah, berilatrkabar gembira, wahai Muharnmad, kepada olang-orang

yang hnduk kepada Altah dengan berbuat taat, tunduk kepada-Nya

dengan ubud$ryah, dan kembali kepada-Nya dengan tobat'

sebelumnya kami telatr menjelaskan arti lafaztl t)ql! berikut

dalil-dalilnya dalam kitab ini.

Para ahli talfl ril berbeda pendapat mengenai maksud lafazh

tersebut di sini. Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, dan

beritah kabar gerrbira kepada orang-orang yang tenteram (yakin)

terhadap Allah. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berihs ini:

25268. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdnrrahman menceritakan kepada kami, ia bbrkata: Suryan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid,

tentang firman Allab i*r;g A "Dan berilah pabar

gembira kepada orang-orang yang twdttk patuh (lcepada

Allah)," ia berl<ata, "Maksudnya adalah orang-oran$ yang

tent€tra-."?&

25269. Abu Kuraib menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada l(ami dari Ibnu Juraij, dari

Mujahi4 tentang firman AllalL '4r;51 ,i{ti 'Don beritah

kobq gembira kcrydo orong'orang yailg tunduk patuh

(kepada Allah)," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

yang tenteram kePada Allah.'7t3

25270. Muhamniad bin Amr menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim kepada l@mi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l(arli, Al l{arits menceritakan kepada

lord, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kanri, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada lemi, selunrhnya,dari

m tr,tulalid dalam tafsirnya Q1425).nt lbid.
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Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 6'#lrt "Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang

yang tunduk patuh (lcepafu Allah)," ia berkata' 'oMaksudnya

adalah, orang-orang yang tenterart."Te

25271. Al Hasan menceritakan kepada. karni, ia berkata:

ltbdurraz,zaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar mengabari kami daxi Qatadatr, tentang firman

Allah, 14!-j11 # "Don berilah labar gembira lcepada

orang-orang yang tun&* patuh (kcpada Allah), " ia berkata"

"Maksudnya adatah orang-orang yang tqu,adhu."78s

Ahli talc\ ril lain berpendapat sebagai berikut, 
I

25272. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mtrhammad bin Muslim menceritakan kepada karni dari

Utsman bin Abdultah bin Aus, dari Amr bin Aus, ia berkata

"Lafazh 'qr;51 artinya adalah orang-orang yang tidak

berbuat zlnlim, dan apabila mereka dizhalimi, maka mereka

tidak menuntut balas."?tr

25273. Muhammad bin Utsman Al Wasithi me,nceritakan kepadaku,

ia berkata: Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharrmad bin Muslim Ath-Tha'ifi menceritakan

kepada l<ani, ia berkata: Utsman bin AMullah bin Aus

irenceritakan kepadaktr dari Amr bin Aus, dengan redaksi

yang semisalnya.TtT

ooo

7u lbid.
il5 Abdunazzaq ddam tE8irryr (3/3t).

's lbnu Abi Syaibah dslam l, Mtuhmrd(3219), Al Baihaqi dalan Asy'Syu'ab
(6n4lr, Al Qurthubi dzlam Al Jani' li Ahkam Al Qur'an (12158r, dan Al
Khathib Al Baghdadi dalam Toilh Al BagMad (14D26).

7t'Ibid
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d55;{t5L $, ir#g'&fi 'j,J'5 $$Y',$

@-rliwo,-*7f
" (Yaiat) orcfirg.qrdng yorrg a1abilr disebut ntnrtto AJrlah

gendmlahlwti nrrz:elcc., orung.otarrg yang sabar terhadap
a\a yarrg nettirnpo nneka, ofifrig.ofimg yarJg rn.enditil<arJ

shalat ilan orang-otuJg y orrg @ahlcrn sebagi.arr df,ri
ava y ans "%ffi,ff W,yf nwret,,'

yang sabar terhadq opa ygrrg nunbnpa tmereka, orang4rrang yang

nundirifun sholat dut orang+rang yang menafkahlcon sebagian

dari apa yang telah Koni rezeffikan hepoda ntueka)

Ayat ini mer{etaskan sifat 'qr;51 "Orang-orang yang

tunduk panth (kcpafu Allah)." Allah berfirman kepada Nabi

Mtrhanrmad SAW, *Berilah lobar gembirq wahai Mtrharnmad,

kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah, yang hatinya khusytt

saat berdzikir kepada Allab tunduk karena takut kepada-Nya, serta

takut dengan hukuman dan murka-Nya" sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berilart ini:

25274. Ytrnus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid

berkomentar rentang firman eirar, fafiqX S6ti$1
"(Yaitu) orong-orarrg yang qabila disebut nama Allah
gemettlah luti merelca," ia-be-rkata, *Maksudnya adalah,

hati mereka tidak keras ." i{l1U *'u/#6 "Orang-orang
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yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka," Ia berkata,

"Maksudnya yaitu kesulitan di jalan Allah serta musibah

yalrB mereka peroleh karena membela agama Allah.' ,#S
,iii "Orang-orang yang mendirikan shalat." [a berkata,

"Maksudnya adalatr shalat fardhu." '"jd- W(?i "Don

orang-orang yang menaflcahlcan sebagian dari apa yang

telah Kami rezekikon kepada merelca." la berkata,

"Maksudnya adalatr infak yang diwajibkan bagi mereka,

yaitu zakat, nafkah kepada keluarga atau orang yang wajib

dinafkatrinya, serta infak di jalan Allah.'7tt

oeo

;,fr'ni$fifW ,{1 nK\iiir;<,f;5
l:X g, 1,:.,!t $ W G* G. 

" 
ti9"3g W

'o;Kfr'{-tX'KW AtK
'Don tclorhl<ami iadiltan unntkkannu unta.unta it;'t

sebogimt ilari syiar lJilah, bw nenpel".olehl<Ebaikorr yong
banyak Dadanya, mal@ sebutlah olehnru nonvt tr.Jllahkr;tikt
l<anwmer'yertelilmyadalfirJl<eadaonberiliri(darrJtelah

tcrilrat). Kemridrim allabilo telah roboh fuwti), n.alr
malcaln/.ah rebagianrrya dtrlW malirrrlleh otang yong rela

ilengon a\a yang ada padanya (yang ddak m.emhta.minta)
dmt orartg yolng meminta. DemikiartlahK@rJi telah
metumdulidr.fr rJuntrl-untf, iatkcpailal<anwrnuudah-
mdahml@:rubrrisyulou." (Qs. Al Haij [22]:36)

78 Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan kami.

#;jn

l3l
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:i;rsiiyiffiawv,'f,:iw,Eff;,fr#
@5j33 

.W.KW isLK @o" tebh Kantiiadikan untuk *umu

nito-irn itu sebagian dari syiar Allnh, hamu memperolch kebqi*an

yang banyak padanya" ntaka sebutlah olehmu nanL Allal, ketiha

kamu menyembelihnya dalam kcad.aan berdhi [dan telah terilcatJ'

Kemudian apabila telah roboh lrrrotil, maha rrrakqtlah sebagionnya

(an beri makantah orar.g yang rcb dengan apa yang ada padanya

lyang ti.dak mcminta-mintal dan orung yang mcminta. Demikianlah

Kan i telah menunduklcan unfu.-unta itu hepoda hmu, mudah-

mudahan kanu betryukut)

Lata* 6'it; merupakan b".Bk jamak aari if'n;" Terkadang

bentuk tungga yang'Iig*tk* adalah t'r- fitu dikatakan !{' *ao
dimungkinkan jamak atau tunggal.

Lafazh O$! artinya segala scsuatu yang besar. Oleh karena

itu, Imra Al Qais -pemilik 
qasidah Al Khawoiniq dan As*sadir-

dipanggrt bttdun karena ttrbutrnya yang besar dan dagingrya yang

menggelanrbir. Jadi, matna ayat ini adalalU dan gnta yang gemuk

tubuhnya serta besar, Kami menjadikannya bagi kalian, wahai

manusia, sebagai bagran dari syiar Allah. Syrar di sini maksudnya

adalah tanda-tanda perintah Allah terhadap katian dalam manasik haji

saat lolian mengalungkannya pada unta dan menjadikannya sebagai

syiu (tanda), sehingga diketahui dan ditandai bahwa kalian telah

berbuat dernikian pada uata dan sapi. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berilut ini:

25275. Ibnu Basysyar menccritakan kePada lgmi, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kami dari lbnu Juraii_ia berkata: Atha'

berkomentar tentang firman Allah, n K qiffi; 6!!5
ifr $3 "Dan telah Kami iddikan wtuk kamu unta-unta itu
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sebagian dari syiar," ia berkata, *Maksudnya adalatr sapi dan

unta."7E9

Firman-Ny rr'tr W 
:fi "Kamu memperoleh kebailan yang

banyak padonya." Maksudnya adalah, kalian memperoleh kebaikan

pada unta yang gemuk. Kebaikan tersebut adalatr pahala di akhirat

lantaran menyembelihnya dan menyedekahkannya, serta kebaikan di

dunia berupa mengendar unyaapabila kalian perlu mengendarainya.

Penakwilan kami ini sejatan dengan pendapat para ahli takwil

yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25276. Muhammad bin A1nr rnenceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepade karni, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, seluruhnya dari-

lpnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, W fJ
T "Kamu memperoleh tccbaitran yang banyak padartya," ia

* berkata, *Maksudnya adalah pahala dan berbagai manfaat

pada unta yang gemuk."7m

25277. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.Tel

25278. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurratunan menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kqni dari Manshur, dari lbrahim,

tentang firman ittutt, f W # "Kamu memperoleh

D Al MawardiffiamA*Nuka wa Al tJytttt@n[danlbnu Katsir dalam tafsirnya

(3D22).
- Ibnu Abi Hatiin dalamtaBirnya (10D494).
nr lbid

r-r
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lrcbailmn yang banyak padanya," ia berkata" "Maksudnya

adalah susu, dan mengendarainya jika dibutuhkan.'1e2

25279. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq mengabari kami dari Sgarik, dari Manshur,

dari Ibrahim, tentang firman Allah, -f W :S " Kamu

memperoleh kebaikan yang banyak padanya," ia berkat4

"Maksudnya adalah, jika kamu terpaksa menggunakan

badanah-mu, maka kamu boleh mengendarainyal:irdan

meminum susunya."7e3

25280, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kqni dari Manshur, dari Ibrahim,

tentang firman Allah, f W # "Kannu memperoleh

kebaitran yang banyak padanyo," ia berkata, "Barangsiapa

memerlukan punggung badanah, maka boleh

mengendarainya. Barangsiapa membuttrhkan susunya, maka

boleh meminumnya."Tea ^",-

Firman Allah: "3y3 W ;it'i Wfi "Mata sebutlah

olehmu nama Allah l@tiftn kamu menyembelihrrya dalarn lceadaan

berdiri (dan telah terilcat). " Maksudnya adalah, sebutlah nama Allatt

pada badanah itu saat kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri.

Para ulama qira'at berbeda dalam membacanya."t MayoriJgf

ulama qira'at dari berbagai negeri membacanya W ;il'fi W,fi

D Al Mawardi da/ram An-Nukat wa Al Uytn (4t27).
B lbtd )\"

'% Ibid
7e5 Mayoritas ulama qira'at membacanya denganfathah dan, tasydid pada huruf/a',

terambil dari lafazh ',ili-'.it, yang bentuk tunggal 'Jtio nya adalah iiti, dan

bentuk tunggali)V adalatr iJ,t .

Al Hasan, Al A'raj, Mujatri4 dan Zaid bin Aslam membacanya iJtrl dengan arti,

ilihlas untuk AllalU tanpa menyekunrkan-Nya saat membaca basmalah sebelum

menyembelihnya.

-\
{ll!_n
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"fi';dengan arti'fiir6 "Dibariskan", yang bentgk tunggalnya yaitu
'iri W^rn W$: 'rt'& artinya, ia dibariskan (diberdirikan) di

depannya.

Diriwayatkan dari Al Hasaru Mujahid, Taid bin Aslam, dan

sekelompok ulama" batrwa mereka membacanyu AW dengan huruf

ya' yafig dibaca nashab, yang artinya, murni untuk Allah tanpa ada

sekutu di dalamnya. Sebagian lain membacarlya )'? dengan

menghilangkan huruf yat, dao, tatwin pada hunrf ,fa', seperti pada

lafa3in )t:jb fu ),t?.Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, batrwa ia

memba6anya dW yang artinya terikat.ffi

Qira,at yang benar mentrrutku adalah dengan tasydid dan

naslab (fatlwh) pada huruf F" karena itulah (qira'at) hasil

kesepakatan para utama qira'at dengan arti yang tetah alru jetaskan.

Mereka yang menalonilkannya sesuai qira'at dengan tasydid

dan fathah menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

2528t. -Abu Kwaib menceritakan kepada karni, ia berkata: Jabir bin

Nutr menceritakan kepada l@ni dari Al A'masy, d"i.499
Thabyaudari Ibnu Abbas, tentang firman Allalt" ;'fr'flffi:fi
'sUili$ "Moko seb*lah olehmu noma Allah *e*ta ka*t
.^rny"^ibdihnya dalmt leadaan berdiri (dan telah terikat),';

AlHasanjugamembacanyaprpdengantanwinkasrahpadahuruf/4,.
Ibnu Mas.r4 Ibnu Abbas, Anr, Abu Ja'frr, d* bq Mtrhammad bin Ali

membacanya Ar* dcnsfihgnrf naq bmt* jamak dari i:ll-, bukan Afr, l*r€ina

pota.pL jamakrya bukan pola &ti kecuali untuk htrnrf-hunrf tertcntu yang tidak

bisa dianalogikon, seperti ;rri bentrk iamaknya itri, laftrzin U'! benhrk

jamaknya ',$:i, dfrlafad:itla benu* jamafmya dlf '

llrfazhh,i artinya adalah unta yang diikat salah sanr kakinya dengan tambang

agar tidak meronta-ronta
i-ir,"t nf eurthubi dalan At Jmti' li Ahkt n Al gr'q (?/3-8)' Al Baghawi dalam

Ma'alim it-fo*il QntS), dan Ibnu Al Jagzi dalam Zad Al Masir (51432).
ffi Lihat lbnu Al Jauzi dalaur Zad Al Masir (51432).
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ia berkata, "Maksudnya adalah membaca ;+' 6 XUr ,ff Ir
.ol' .* .Allah MatB Besar, Allah Maha Besar. Ya Allah,

ini berasal darimu dan karena-Mu'. Lafaztr 3W artinya

berdiri di atas tiga kaki.,, Ibnu Abbas lalu dtuoyu,

"Bagaimana dengan lulitnya?" Ia menjawab'

"sedekahkanlah, atau gunalon unttrk membuat petabotan."TeT

25282. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan

kepada lomi, ia berkata: AySrb bin suwaid menceritakan

kepada [€mi, ia berkata: susan menceritakan kepada kami

dariA,masy,dryiAbuZbabyanodarilbnuAbbas,tentang
firman Allab -sw.,Dalun kead^an berdiri (dan telah

terikat)," ia berkata' "Maksudnya -"4il"I $alam keadaan

berdiri, dengan membacg 
"fift "* iil'lr lr '\ n\ f it hr

.Allah Maha Besar, tiada tuhan selain Allah. Ya Allatr, ini

berasal darimu dan kalena-Mrr'rr7et

25283. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibqu Abi

Adi menceritakan kepada kami dari syu'batr, dari sulaiman,

dari Abu habyan -dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
'gVWfi'J'{f$ "Mako seb*tah olehmu nama Allah

kctikL kannu nunyembelilvrya dalan kcafuan berdiri (dan

telah terikat)," ia berkar4 "Maksudnya adalah dalam

keadaan berdiri di atas tiga kaki dan terik4t" lqly grang f1S
menyembelih membacs Ui erl iiiit' 'ft lr ir m
.Dengan menyebut nama Allah, Allah Ndaha Besar. Ya Allalu

ini b€rasal darimu dan katena-Mu'"'P

M Lihat lbnu Abi llltim dalam taBirnya (10D494}
a Suryanets-fsauri dalamtaftirnya(1411): 

--zr lfr ef fnf.i, dalam l, Musta&ak (4D33), ia berkatq "Hadits mi shahih

***.rt laitcria Al Bukhati dan Mustim' tetapi keduanya tidak

,i""r"trrt rq. dala6 kitab masing-masing. Penilaiannya ini disetujui oleh

^l,ar-ponrfi." fu,nu Abi Hatim dalam aftirnya (10D494) daa Az-7a11aj dalam

Ma' ani Al Qur' u (41412).
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25284. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami, Hushain menceritakan kepada

kami dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang finnan Allalt
3W "Dalam kcadaan berdiri (dan telah terikat)," ia
berkata, "Maksudnya adalah terikat salatr satu kakinya." Ia
mempertegas, "Berdiri di atas tiga kaki."m

25285. Ali menceritakan kepadakrq ia berkata: AMulhfi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan &epadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman A[ah, 
-t|i$fi'fr$* 

"Maka sebuttah olehmu

tutma Allah kcttka karnu menyembelilvrya dalam kcadaan

berdiri (dan telah terilwt),"'ia berkata, "Maksudnya adalah

dalam keadaan berdi"i.'8or

25286. Muhammal bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanktr

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadafu dari ayabnya, dari Ibnu Abbas, tentang fimran
Allab -3T;t$fit't$:{, 

"Maka sebutlah olehmu nama

Allah l@tiko lcamu menyembelihnya dalam kcadaan berdiri
(dan tetah terikat)," ia berkata" "I*rtaz/r-,gg,iartinya adalah,

kamu mengikat satu kaki, memberdirikannya di atas tiga
kaki, lalu menyembelihnya dalam keadaan seperti itu."u

25287. Ya'qtrb me,lrceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim mengabari

kami, Ya'la bin Atha' mengabari kami, ia berkata: Bujair bin
Salim mengabarikg ia berkata: Algr- melilut Ibnu Umar
menyembelih badonoh lalu berkata 3W "Dalun kedaan
berdiri (don telah terikat)," sebagaimana firman Allah.

m lbnu Al Jauzi d^lam Zad At Masir (51427).
mr Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Uatr (5t427). Lihat Muqaddimah Fath At Bui

(l/145).w lbtd
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Bujair bin Salim berkata, "Ibnu Umar lalu menyembelihnya

dalam keadaan berdiri dan terikat salah sattr kaki

depannya."m3 :.1,.

25288. Abu Kuraib menceritakan kepada l@Ini, ia berkata: Ibnu:'trdris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits mengabari

kami dari Mujahid, ia berkata, "Lafazh 3W artinya adalah,

salah satu kakinya diikat, lalu berdiri dengan tiga kaki.',e

2s28s 

"ii*tfhffi: frffi"wfrfiffi ,ffi
sebutlah olelmu rarna aaah kctika komu mefiyembelihnya

dalam keadfunt berdiri (do, telah terikot)," ia berkatq

"Maksudnya adalah berdiri di antara kaki-kakinya'"E0t

25290. Muhammad bin Amr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kad, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lemi, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kdtni, ia

berkata: warqa, menceritakan kepada kami, seltsuhnyg-dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, tentang firman Allab :3W
"Dalam kcadaan berdiri (dan telah terikat)," ia berkata,

"Maksudnya adatah berdiri dengan tiga kaki'"&

25291. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 teNrtang firman

afi*u 
-Sy; 

"Dalann kcadaon berdiri (dan telah terikat)," ia

m3 lbnu Abi Hatim dalam a8irnya (lOD494). Lihat Ibnu Abi Sfibah dalam Al
Muhannaf (3f214). Di dalam riwayat Nafi dari Ibnu Umar disebutkan, "Dan

rmta itr t€rikat loki depannya sebelah kanan."
B Lihat Ibnu Katsir dalam tafsirnya QnX).*' Lihat Al Mawardi dabmAn'NukatwaAl tlytttt(42.6)'
ffi Lihat Mujahid dalam taBimya Q1425).
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berkata, "Maksudnya adalah, orang yang menyembelih

berdiri di antara kaki-kaki Lirta."w

25292. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Ayyub mengabari kami dari Khalid bin Yazid, dari Ibnu

Abi Hilal, dari Nafi, dari AMullatr, bahwa ia menyembelih

badattah dalam keadaan berdiri, menghadap Baitullatl,

sedangkan kaki-kakinya dibariskan dengan tali. Ia b%kutq
*Inilah yang dijelaskan Allah dalam firman-Nyg W
'Dalam t@adoan berdiri (dan telah terikat)'."ut

25293. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia birkatai Jarir

menceritakan kepada l<ami dari Manshur, dari seorang

perawi, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku
pernatrrbertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa maksud. firman

Allah, 3W 'Dalam trcadaan berdiri (dan tetah terikat)'." \a
menjawab, "Apabila kamu ingin menyemtelih badanah,

' -rk" sembelihlatr iq dengan mengucapkan, lr lt at i i{ hr

Ui'q ;lt 'Allah M"tP Besar, tiada tuhan iedin Atlah.

Ya Allah, ini berasal darimu dan karena-Mu'. Bacalatr

bismillah,lalu sembelihlatr." Alu lalu bertanya, *Apakah aku

membacanya saat menyembelih Kurban?" Ia menjawab, "Y3,
ini juga untuk menyembelih Kurban."m

Ulama yang menakwilkannya menurut bacaan ,)t? dengan

hurufya' menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:,

25294. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'tamir menceritakan kepada karni dari ayaturyq dari Al
Hasaru ia membacanya ,)r?td, I' pr rflU 'Maka

3

w lbtdN lbtdw lbid
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sebutlatr nama Allah atasnya dengan ikhlash"' Ia berkata'

"Maksudnya adalah secara ilihlas'"8lo

25295. berkata: Ibnu Tsaur menceritakan kepada kami' ia

berkata, et1{ Hasan membacanya ,}'? yang a*inya"

ikfilas."tlt

25296.AlHasanmenceritakankepadakami,iaberkata:
Abdunazzaq mengabari kami' ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami, ia be*ata' "Al Hasan

membacany u dt?,yang artinya ilfilas kqada Allah'"tr2

25297. Ibnu Basysyar kepada kami' ia berkata:

Abdrrnahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Qais-bq Muslim' $4rri Syaqtq

Adh-Dhabi, tentarng avata At? td" it 7t yf\rt uMaka

sebutlatr nasra Allah atasnya de,ngan ilfilash" Ia berkata"

"Maksudnya adalatr secara ilfilas"rl3

25298. ...ia berkata: Abdunahmm menceritakan kePada ktui' ia

.berkata:AimanbinNabilbe*ata:Akubertanyakepl$a
Thawus mengenai firman Allab At*tt"' i' 7t t5ftrt
,,Maka sebutlatr nama Allah atasnya d€ngr ildlash'. Ia lalu

berkata, "Maksudnya adalah secara mtrmi''{I4

sro Lihat,Abdunazzaq dalam tafsirnya (3/3t), di dalmya disebrdrm: murni karena

Allah.
LihatlbnuAbiHatimdalamtasirnya(1012494L4!ltawas+.d,trn'A*Nukat
;)t (n* f+AOlJiaurth*i ai*i tt Joni' tt thkotr Al Qu'or OA6D,

Ibnu Al lavzi aa6m ii,ll Masir (51432),de Al B8ghawi dalam Ma'alim At-

Totzil (3288).
trr Ibid

'.':,;'t'2 lbid
rrr f15r,1 riwayat semakna pa.da Al Qurthubi dalam l, Joni' li Ahkn't Al Qtr'ot

QA6D.tt1 lbid



25299. Ygnus menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: .Ibnu T*rid

berkomentar tentang firman eff*, rl,?,,# lt' pr rflU
"Maka sebutlatr nama Allah atasnya dengan ilfilash" Ia
berkata, *Maksudnya adalatr secara murni, tidak ada syirik di

dalamnya, sebagaimana dilalokan orang-orang musyrik,

yang menjadikan Kurban itu untuk Allah dan tutmn-tuhan

mereka. ltatazh r)t? artinya murni untuk Allah.'815

Utama yang menalwilkannya sesuai bacaan dt?:
25300. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada lomi dari Ma'mar,.{ari Qatadah,

mengenai bacaan Ibnu Mas'fi, cLttn * !' 7t t5f\6
"Maka sebutlatr nama Allah atasnya dalam keadaan tefikat

dan berdiri" ia berkata, "Maksudnya adalatr dalam keadaan

terikat dan berdiri.'tr6

2530[. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
' Abdurrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'r4ar

menceritakan kepada l<ami dari Qatadah, mengenai bacaan

Ibnu Mas'ud , Ct? W !, 7r rlf\'6 "Maka sebuflah natna

Allah atasnya dalam keadaan terikat dan berdiri", ia berkata"

"Maksudnya adalah dalam keadaan terikat dan berdiri."trT

25302. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Abdunahman menceritalon kepada l@mi, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid ia
berkata, "Barangsiapa membacanya CW maka ia
mengartikannyq dalam keadaan terikat. Barangsiapa

$nchAlHii

tr5 Ibnu Abi Hatim dalam Afsirnya (10D490) menyebutkan riwayat senrpa dari

ZaidbinAslam.
trt AMunazzaq dalam taBirnya (3131).Lihrt Fath Al Bwi (31554).
tr7 lbid
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membacanyaUT?, maka ia mengartikannya, dibadskan di

depannya"sl8'

25303. Alu menceritakan dari Al Hasern, ia berkata: Aktr mendengar

Abu Mu.adz berkata: IJbaid mengabari karni, ia berkata: Aku

mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang fimran Allah,
'sy|tXtA'tf$ "Mako sebutlah olehmu nama Atlah

kctitra kamu menyembelihnya dalam kcadaan berdiri (dan

telah terikat)," ia berkate "Makstrdnya adalah dalam

keadaan terikat. Apabila badatah hendak disembelih, maka

kaki satu diikat" sehingga ia berdiri dengan tiga kaki. Dalam

keadaan seperti itulah ia disembellr.rttre

Abu Ja'far berketa: Alu telah menjelaskan pendapat yang

knat tentang tal$rit lafazh S\i,yaittr dibariskan di hadapannya dan

terikat salatr satu kakinYa.

Fimen-Nyar. $.iL{1:('9 "Kemudian apabila telah roboh

(ttati)." Maksudnya adalah, apabila badanah itu telah roboh &n sisi

tubuhnya telah jatuh ke tanatr sesudah disembelilU maka makanlatt

sebagiannya.

Latazh $.& glt t€rambil dari ;'llJr 
">:hs 

yang artinya

matahari itr,r telah jatuh terbenam. Sebagaimana syair Atrs bin tlajar

berilut ini,

-U|,y.'6,-i$t )$9}5r ):3J'nl
"Tidakkah mataftoi, bulan, dan bintang-bintang itu terbenam di balik

gtmung yang roboh. "E2o

trt 1g Al Baihaqi dalamAs-SunartAl Kubra(5D37)-
rto tri5"1Ibnu l(atsir dalam a&inrya QnB).
tm Bait ini nilik Ags bin Hajar dcngan pola bahr al mutqoib mengenai ratapan.

LiM.A&Diwst(hsl. l0).



SurahAlHaii

Penakwilan kami sejalan dengan pendapat para ahli takwil

linnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25304. Muhammad bin Amr menceritakan kepada karf, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami; selurulrnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, G. 
"li[

Gi'\ "Xtmudian apabila telah roboh (mati)"' ia berkata'
*Maksudnya adalatr roboh ke tanah'"ur

25305. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.82

25306. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

,,..menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, tentang firman

Allah, V.jL 6." $9 "Kemudian apabila telah roboh

(mati)," ia berkata, "Maksod,,ya adalatr ketika ia telah

dirobotrkan dan disembelih.'ffi

25307. Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada lGmi, ia berkata:

Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Yatrya' dari

Mujahid, t€ntang firman Allah, V.A e::." li$ "Kemudian

apabila telah roboh Qnati)," ia berkata, "Maksudnya adalatt

telatr disembelih.'t24

ut [n1 Al Bukhari 6.111 sfuqhihnya (103), bab: Mengendarai Badanab- Mujahid

dalam tafsirnYaQla2fl-w lbtdd Lihat Al Qurthubi dalam Al Jwtr| ti Alrko,t Al Qtt'an (31288)'
u Lihat Tafsir Al Qtrthubi (3288).
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25308. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahkrrmenceritakankepadakrliaberkata:Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya' dari Ibnu Abbas' t*t"t'q nrmal

eitut, Q& 4, $9 ,Kemudian apabila telah roboh

(mati),,, iui"rkutq'Missudnya adalah telatr disembelih."t2s

25309. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb

mengabariku, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allab vh46($ "Kemudian apabila telah roboh

(mati)," ia berkaL, "Maksudnya adalah telatr mati''ff

Firman-Nya: AW "Maka makanlah sebagiannya' " Ayat

tersebut berbentuk perintah, tetapi maksudnya adalatr perkenan dan

pembebasan. Maksudnya, apabila badanah ittr telatr disembelih dan

roboh dalam keadaan mati setelatr disembelih, maka halal bagi kalian

untuk memakanrya. Ini bukanlah perintatr yang mewajibkan.

Ibrahim An-Naktra'i berpendapat tentang hd tersebut sobagai

berikut:

25310. Mtrhammad bin Basysyar menceritakan kepada karni, ia

berkata: AMunahman menceritakan kepada lGmi, keduanya

berkata: suryan menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Ibrahim, ia berkata" "orang-orang mrsyrik tidak mau

makan hewarr Krrrban mc,rekq q4'fp Atlah memberi

keringanan kepada kaum muslim, QW 'itaka makanlah

sebagianrya'. Jadi, barangsiapa in8l. memakannya, silakan

memakannyq dan bila tidak matr, rnaka ia boleh tidak

memakannYa."t'

E lbnu Abi Harim dalan aftirnya (102495). LbatTafsir Al gwt ilbi Qa6D'
% Lihat Tdsir Al gsttubi$nSq.
* lihrrd-Sry,rtft aaun )a-ooi At Mantsur (688),4 qrrefE-9h At Jani'

i7m_r,liot .an(t2t64)dan Ibnu Karsir dalarn afsirrya (32IE).
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25311. Ibnu Basysyar menceritalan k€pada kami, ia berkata:

Mu'ammal menceritakan kepada karri, ia berkata: SuSan

menceritakan kepada l@ni dari Hushai& dari Mujahi4 ia
berkat4 'Til<a ia ingin menrakannya, maka silakan

memakanny4 dan bila ddalq maka ia boletr tida[ merrakannya

Ketentuan ini sebanding dengm firman Allab, Vlt:;E'itrrifi
'Dot qabila lwmu telah runyelesaikan ibadah hoii, malca

botehlah berbtrtt'." (Qs. Al lvlaa'idah [5]: 2)82E

25312. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrktr menceritakan kepadakur ia berkata: Pamanktt

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrlar menceritakan

kerpadaktr dari ayahnya, dari lbnu Abbas, tentang firman

Aliab 'i;56 {fr I;-*y Q W "Maka makantah

sebagiannya daibert makanlah orang yang rela dengan apa

yang ada padarya (yang tidak meminta-minta) dan orang
yang meminta," ia berkata, "Maksudnya adalah, memakan

. -sebagiannya dan memberi makan sebagiannya."B

25313. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabari

l@mi, Yunus mengabari kami dari Al Hasan, Mughiratr

mengabari kami dari Ibrahim, Haiiaj mengabari l<ami dari

Atha', Hushain mengabari kami dsri Mujahid, tentang firman

Allab AW "Moka nokmtah sebagiawtya," ia berkata,

"lvlakstrdnya adalab jika marr maka silakan memakannyq

dan bila tidak mau, maka ia boleh tidak memakannya. Ini
menrpakan keringanan, seperti firman Allah, i!:alciti$$
eiff AV;i;$ 'Apabila telah ditunaikan sembalryang, maka

bertebaranlah kamu di muka bltmi'. (Qs. Al Juuru'atr [62]:
10) Juga seperti firman Allab li$li'itrriV'Dan apabila

u lbtd
D' Kami tidak menemukan otso ini.LihatTdsir Al Qurthubi (121il).
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lramu telah menyelesaikon ibadah haii, maka bolehlah

berburu'. " (Qs.Al Maa'idah [5]: 2)830

Firman-Nyr, 'S)i !;.it "Don beri makanlah orang yang

rela dengan qpa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta)."

Maksudnya adalah, berilah makan sebagiannya kepada orang yang

rela dengan keadaan dirinya.

Para ahli talcwil berbeda pendapat mengenai arti tafhzh 'g
'i;df6 "orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang {ctak

meminta-minta) dan orang yang meminto" Sebagian berpendapat

batrwa lafazh 'Sli 
^rt*v" 

adalah orang yang qano oft (menerima)

dengan sesuatr yang diberi atau dengan keadaan yang ada padanya

tanpa meminta-meminta. I*ltazcr- 'i;I6 artinya adalah orang yang

menampakkan diri kepadamu agar kamu memberinya sebagian dagmg

Kurban, tetapi ia tidak meminta. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25314. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakrl ia 6erkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanktt

menceritakan kepadakrl ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadalgr dari ayahnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allab 'i:59'{fi lh$ "Maka makantah sebagiannya dan

beri nukanlah orang yang rela dengan apa yang ada
padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang

menintq" ia berkata, "Lafa^ '6i11 urrr"l" adalah orang

yang cukup dengan apa yang engkau beri, dan ia berdiam di
rumahnya. l;*daz/n ilfi6 artinya adalah orang yang

menampalckan diri kepadamu, berharap engkau memberinya

sebagian dagrng Kurban, tetapi dia tidak meminta. Merekalatr
yang diperintatrkan unhrk diberi sebagian badanah."tsr

t3o Lihat T$sir Al grthubi $Ail).tst lbnu Al Jauzi dzlam Zad Al Masir (51433).



25315. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Aliyyatl

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid, ia

berkata "Lafazh &t *ta adalatr tetangtamu yang

merasa culup deng; pe,mberianmu. l.*diazh 'i;I6 artinya

adalah orang yang menampal&an diri kepadarrq tetapi ia

tidak meminta kepadamu.'#2

25316. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari lomi, ia berkata: Abu Shaldr menceritakan

kceada l<ami dari Al Qarzhi, tentang firman AllalL lt:*13
'i;I6 '*fi "Mako rrukanlah sebagiawrya dan beri

makanlai orang yang rela dengan aW yang ado padanya

(yang tidak meminta-minta) datt orang yang meminta," ia

berkat4 "Lafa^ '$fi urt^Y, adalah orang Yang menerima

dan puas dengan G*t, yang sedikit. Lafa^'i;d$l artinya

addah orang yang lewat di sampingmu tetapi ia tidak

meminta atrn-apa.'83

-,,.Ahli tal$,il lain berpendapat batrwa lafafu #r*ta adalah

orang yang qana'ah dengan hal-hal yang ada padanya, serta tidak

meminta. l,ataz/n 'i;I6 artinya adalah orang yang mendatangimu

unhrk meminta sesuatu kepadamu. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25317. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada lomi, ia berkara: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allab 'i;Xf '96fr 'orors yang relo dcngot rya
yang ado padarya (yang tidak meminta-minta) dan orang

yang meminta"" ia berkata, "Ixrfaz/n '# ** adalah

Sura,hNHdii

82 lbid
*3 [bnu Al Jatzi dalem Zad Al Masir (51433) dan Al Qurthubi dalam lI Jani' li

Alrknn Al Qrr' an (5 I 433).
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orang yang qana,ah dzn, menjaga diri dari meminta-minta.

l^t rh'iXf| artinya adalatr orang yang meminta'"834

25318. Ibnu Abu Syawarib menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdul wahid menceritakan kepada kami, ia berkata:

I(hushaif menceritakan kepada l€mi, ia- berkata: Alu

mendengar Mujahid tukurta,|L.!d li6 *i"* adatah';ljifi
penduduk Makkall Latazh'i;I6 artinyiaAAah orang yang

mendatangimu unttrk meminta kepadamu''835

25319. Abu Sa'ib menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Atha'

menceritakan kepada ksmi dari lftushaif, dari Mqahid'

dengan rcdaksi Yang semisalnYat36

25320. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

bin Ibrahirn menceritakan kepada l(alni, ia berkata: Ka'b bin

Farwakh menceritakan kepadakrl ia berkata: Alu mendengar

Qatadah menceritakan dari Ikrimah tentang firman Allah,

'i55di1l6'J3{l "orang yang rela dengan apa yang ada p*darrya

(yangiiao* memin-t*minta) dan orang yang meminta"' ia

berkata, "I,,fazh })ifi *;,.v, adatah orang yang duduk di

rumahnya. Lafazh- 'i!$ artinya adalah orang yang

mendatangimu untuk meminta kepadamu'"ts?

25321. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lomi, ia berkata: Abdul

A,la menceritalran kepada lGmi, ia berkata: Sa.id

menceritakan kepada kami dari Qatadab, ia berkata, "Lafazjrr
.{fi 

artinya adalah orang yang meqiyi I dari meminta-

merninta dan drduk di rumahnya Lahzh 'i::I6 artinya

s3t lbnu Al Jauzi drlam Zad Al Masir (51433)'
rs i[ou eUi CV"iUrU dntamAl Uusnino|1lru2) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (51433).
N3' Ibid
nz tribr1 Ibnu Al Ja:uze dadram 74d Al Masir (51433)'



SutahNHii

adalah orang yang mendatangimu untuk meminta

kepadamu."838

25322. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, '5;:tl1 {;i
"Orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak

meminta-minta) dan orang yang rneminta," ia berkata,

"Lafazh '$fr urti"Va adalah orang yang menginginkan

sesuatu yang ada padarnU tetapi ia tidak memintanya

kepadamu. Lafazh 'i;I6 artinya adalatr orang yang

mendatangimu dan meminta kepadamu."E3e

25323. Nashr bin Abdtrratrman menceritakan kepadaku, ia berkata:

Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Manshur, dari Mujahid dan Ibratrim, keduanya berkata,

"Lafa?h l$ift urt^v"adalah orang yang dudtrk di rumaturya.

Lafazh 1;16 artinya adalah orang yang meminta
,.kepadamu."eo

25324. Ibnu Basysyax menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, 'i;I6'$fl "orong yang rela dengan apa yang ada

padarrya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang

meminta," ia berkata, "Lafail $ii *mYu adalah or-ry1-

yang rela dengan apa yang ada- padanya. Lafa^ 'i:I6
artinya adalah orang yang mendatangimu. Keduanya

memiliki hak padamtt, wahai manusia"sar

t'8 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51433).
83e Lihat Abdurrazzaq dalm tafsirnya (3/38).
m HR. Al Baihaqi dalam ls-Szzan Al Kubra (9D94) dan Ibnu Abi Syaibah dalam

At Mushannqf Ongq. Lihat Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya O lq dan Ibnu

Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51433).
sr Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51433).
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25325. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari -Ivl.rys]gur' - 
dari - Mujahid'

tentang t;;1u1, 'i;rf,'g, VJ3 $W "Matta

makanlah sebagiannya dan bevi malanlah oranS yang rela

dengan aPa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta)

dan orang yang-meminta," ia Ueikata' "Lafazh '-$artl:ya

adalahorangyangdudukdirumatrrrya.Lafazh,fr,s[artinya
adalah orang yang mendatangimu'"e2

orang yang berharap dan meminta kepadamu'
Ahli tatnrit lain berpendapat bahwa lafazh #i *l:adalatl
'o-^ Larharan den meminta keoadamu. Lafazh -5;b artinya'i:I6 xd-'iAb artinYa

adalah orang yang mendatangimu tetapi tidak meminta kepadamu'

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

25326. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul

A'lamenceritakankepadakami,iaberkata:Yunus
menceritakankepadal(amidariAlHasan'iab'-erkata'
"Lafazh #, ** 4{9 orang berharap dan meininta

kepadamf, Lafazh 'i;:f6 artinya adalah orang yang

meoampatctcat diri kepadamu tetapi tidak meminta

kepadarnu."s3

25327. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:

MUhasunad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

syu,batr menceritakan kepada kami dari Manshur bin

Tadzat dari Al Hasan, tentang firman AllalL '# \;"fi
'i:I6 "Dan'beri makanlah orang yang rela dengan apa

yong ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang

yang meminta," ia berkata' "Lafa?h '26fr *t"la adalah

u2 lbid.
t , Ibr; Al Jauzi dalarr. Zad Al Masir (5t433),Al Qn[thubi aaan !-!ani' li Ahl@tt'

il Arr'- (121il), dn la-7ayai dilam Ma'oti Al Qur'm(41413)'



$.ruhAl Hii,

orang yang meminta kepadanru. Latazh'i!$artinya adalah

orang yang mendatangimu."

Al Kalbi berkata "Lafazh 7,6J1i u'nra adalatr orang yang

meminta kepadamu . Iata^5:I6artinya adalah orang yang

mendatangimu tetapi tidak meminta kepadamu'"s

25328. Nashr bin Abdurrahman Al Audi menceritakan kepadalnr, ia

. berkata: Al Mutraribi menceritakan kepada kami dari s}Ilyg:

deri Yunus, daxi Al Hasan, tentang firrran Allatt' Wl;
'i;I6'26rt 'oon beri makanlah orang yang rela dengan

aW yang ada padanya (ymg tidak meminta-minta) dan

orang yang miminta,-" ia Ue*ata, "llafa;/r- '# artinya

adalah o*g yang meminta kepadarru. I,.tazhfr,,I|artinya
adalah orang yaog menampakkan diri kepadauru"'es

25329. Abu Kuraib menceritakan kePada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari ayahnyq ia berkata: sa'id bin

, Jubair b€rkatq ,,1,afazh 
#t *ta adalatr orang yang

'-meminta.'ff

25330. Mghammad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepadakq

ia berkata: Ghalib menceritakan kepadalar, ia berkata:

syuraik menceritakan kepadaku dari Furat N Qazaz, dari

Sa.id bin Jubair, t€ntang lafazh t"-Eji U.n*u artinya adalalL

orang yang meminta Kemudian ii-U"tt t', "Tidakkah kamu

pcrnah mendengar syair Semmakh berilut ini:

A,'o'*l |:;u d:b'#-,)t ia

u lbtd"
us lbtd* nl n"inaqi dalam ts-St,,r4,t Al kbro (gzg{),Ibnu Al Jurzi drlam Zad Al Masir

(51433),arn/u.;ZaiaidalamMa'otiAlQtt'an(41413)'



'Sungguh, harta seseorang yang membuatnya baik dan

. menjaganya dari kcfakiran itu lebih meniauhlcannya dari
me mint a-m;e rnint a. "u1

Arti lafazh Lfii'U adalatr, dari meminta-minta."et

2533L Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus

mengabarkan kepada kam[ dari Al Hasan, -i-a berkomentar

tentang firman Allah, 'i:X *{, 
'V-ri\3 "Dan beri

malranlah qrang yang rela dengan apa yang ada padanya

(yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta," ia

berkata, "Lafazh 'g6ii rttiny" ad{alr- orang yang berharap

dan meminta kepaEmu. I.;fiazir-'i;!:f artinya adalatr orang

yang menampakkan diri kepadamu rctapi tidak meminta

kepadamu."se

25332. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami, Manshur dan Yunus mengabari kami dari Al
Hasan, ia berkata, "lzrfaz/n ';)i{t urtiny^ adalah orang yang

meminta. l-afazh 'i;I6 -artinya adalah orang yang

menampakkan diri kepadamu tetapi tidak meminta."tt0

25333. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: AMullah bin Ayyash

Tafsir lttJ,r.:lhafuti

*' Bait ini milik Syammakh bin Dhirar. Lihat Ad-Diwan (hd. 3a) dalam qasidah

tentang tegurannya kepada istrinya yang memintanya bekerja untuk
memperbanyak harta bendanya.*t lbnu Abi Syaibatr dalarnAl Mushannaf(5n76,61123)*' Ibnu Abi Syaibatr dalarn Al Mushawof (31A2), Al Qurthubi dalam Al Jamt' li
Ahkan Al Qur'an QAil),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51433), dan Az-
Zajjaj dalam Ma'ani Al Qur'an(41413).

t50 Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (9n94), Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (l2l&), dan lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51433).
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mengabariku, ia berkata: Taid bin Aslam berkata, "Lafa^
'$! *UV"adatah orang yang meminta."85r

Ahli takwit laig berpendapat batrwa latazh'Sft 
^tt 

ol 
" 

adalah

tetangga, dan lafaztr 'i:Illartinya adalatt orang yilg mendatangimu.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

25334. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al'
Laits dari Mujahid, ia berkata, "l*lfaz/n 7)3fi *t^V"adalatt
Etanggamu meskipun ia kaya. Iafazh frI$l artinya adalah

orang yang mendatangimu.'tr2

25335. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Ibnu Abi

Najrlu ia berkata: Mujahid berkomentar tentang firrnan Allah,
'i;I!;'$f, 'V-r$ "Dan beri malunlah orang yang rela

dengan apa yong ado padonya (yang tidak meminta-minta)

'dan orang yang meminta," ia berkata, "l*rfaz/r- 7)3$ utt^v^
adalah tetanggamu yang kaya.I-atazh'i;I6 

",tdiy" 
adalah

orang yang mendatangimu."s3

25336. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

mengabari lcami, ia berkata: Mghirah mengab-qpi l<ami dari

Ibrahirn, tentang firman Allab 'i;Y6'{dl lt:*fij "Dan beri

makanlah orang yqry rela dengan qW yang ada padanya

(yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta"" ia
berkata, *Salah satunya berarti orang yang meminta, dan

yang lain berarti tetangga."

t5r Lihat Ibnu Al Jauai d^lam Zad Al Masir $la$).
"2 Ibid
"3 Al Baihaqi dalam As-sttt,larn Al ktbra (9143), disebukan, 'Salah sanmya berarti

orang yang lewat, dan yang sa0nya lagi bcrarti otang yang meminta"



TaftuArJ,r.:Ilwfuri

Ahli talovit lain berpendapat bahwa lafazh- p;5irturt^y"adatatr

orang yang berkeliling-keliling, dan lata/r- 'i;\5 artinya adalah

kawan yang berlcunjung. Dan, yang berpendapat demikian

menyebutkan riwaYat berilut ini:

25337. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ayahlor dan syu'aib bin Al-Laits

menceritakan kepadaku dari Al-Laits, dari Khalid bin Yazid,

dari Ibnu Abi Hilal, ia lerkata: Tj,idb:m Aslam berkomentar

tentang firman Allah, 'i;:ig'{6fr "orong yang relo dengan

apa yang ada padanya (y""g tidak meminta'minta) don

orang yang meminta," ia berkata' "lafazh 
-glljJ,' 

*y:';ljifi um

adalah orang miskin yang berkeliling-keliling. fifaztr 'i{f6
artinya adalah teman dan tamu yang berlolliurg'rrrsr

Ahli talnyil lain berpendapat bahwa lafa7in $fit ufi"V^adatah

orang yang mengharap, dan lafazh 'i;:f6 artinyaEAaan orang yang

meminta badanah Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

25338. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kbpada kami, Al Harits menceritakan kepada

lomi, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnyada{

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahi4 rcntang firman Allab AUJIAifl
"Orang yang rela dengan apa yang ada pdanya (yang tidak

meminta-minta)," ia 
_Qrkata ,::#y. At3'A6t artinya adalatr

orang yang berharap . l"afaz/n'il!$ aranya adalah orang yang

mendatangi badatuh, baik ia orang kaya maupun miskin."trj

ss Al Mawardi dfdiam An-Nutut wa Al UW, @nDdan Ibnu Al Jauzi da,lam Z.ad Al
Masir(51433).

s55 Lihat Auaurrazzrq dalam tafsirnya (3/38).



25339. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj mengabariku

dari Ibnu Jtsaij, ia berkata: Umar bin Atha' mengabariku dari

Ikrimatl, ia berkata, "Lafa^ '# *ta adalatr orang yang

bertrarap."856

Ahli talo ,il lain berpeggapat batrwa lafazh fltliit ti"yu adalatl

orang miskin, dan lafazh 'i:I6artinya adalatr oran!-yang mendatangi

dagrng. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

25340. Yunus menceritakan kepada kaEri, ia berkata: Ibnu wahb

mengabari kaqi, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

fi*r" Allah, 'i;ff '{ill l;-r$ "Dan beri makanlah orutg
yang rela dengan apa yang ado padanya (yang tidak

meminta-minta) dan orang yang memint*," ,ia berkat4

"lafazh ';S3ll 
^ra"y" 

adalah orang yang miskin. I*rfaz,t'

'i;d{6 ,iiyu adalah orang yang mendatangi tempat

"penyembelilun, bukan orang miskin, dan tidak berhrban. Ia

dartang ke tempat penyembelihan karena ingin 6eadspal

daging. Sedangkan lafain Pt .'ti, artinya adalah orang

yangqarut4t.ttt57

Ahli talcwil lain berpendapat sebagai berikut,

25341. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lcami, ia berkata:

AMurratrman me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada l6gmi dari Fgral dari Sa'id bin Jubair, ia

berkate "Lafazh 'i6fr 
^*y, adalah orang yang qana'ah.

Lafazh'i:J11^rcrrrfr adalahorangyangmendatangimu."sst

SurzhAIHii

ffi Al Mawardi drJram An-Nukat wa Al Uyttn (4D7, 28)-
s' Lihat Ibnu Al Jauzi dalam tud Al Masir (51433).
st Lihar Al Baihaqi dalam ls-Sunot At Kubra (9D94) dan Ibnu Kasir dalam

tafsirnya (322a).
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25342. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratunan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Yunus, dad Al Hasan,

. dengan redaksi semisalnya.sse

25343. ...ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari

Ir{anshur, dari Ibrahim dan Mujatrid, tentang firman Allah,
'ig6'{fi "orang yang rela dengan apa yang ada padanya

(yang idak meminta-minta) dan orang yang meminta," ia

berkata, "I*rfail '5t3lt-unWu adalah orang yang duduk di

rumahnya. Lafalin'=i;3t artinya adatah menampakkan diri
kepadanru."m

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang

mengatakan bahwa maksud lafazh a[3I7fi1^AArn orarg yang meminta.

Itu karena seandainya artinya di tempat ini adalah orang yang meftNa

ctrkup dengan apa yang ada padanya" maka tentr lafaztr berbunyi

Jd.Jti g.ril gijil5. "Berilah makan k"p{orang ydng qana'sh darl

oryqg yang me-mrnta", bukan 'i::tg [t3( oipasangkannya Latazlr

[6i( a*g *'ill6menjadi indikasi yilg jelag P*y",tf{.artinya
a&tatr orang yang meminta, terambil d"ti 9rl J1 Oli g yang

artinya, fulan meminta dan finduk kepada fulan. Seperti yang

digunakan dalam syair Labid berikut ini:

-f'Ft rP'iji(l ri1

"Tuan itu memberih+ meski ia misldrt, ia berkata berlcota, 'Tataplah

kefakir anht dan permintaonht'. "ur

t5e Lihat Ibnu Al huzi ddam Zad Al Masir (51433), Al Qurthubi dalam Al Jani' li
Alrkan Al Qar'an (04164), dn l,z-7ayaj doJiam Ma'*ti Al Qur'an (41413).

m Lihat Al Baihaqi dalam ls-.Srarot Al ktbra Qngq dan Ibnu Abi Syaibah dalam
Al Mush,oud@l422).rt lni adalah bait berpola balur thawil yang digubahnya tmtuk membanggakan
istrinya Lihrt Ad-D iwot (h81. 87).

ef 'w * i:i,nyb
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Lafa^lri artinya adalah orang yang memsa cukup, teranrbit

4.ri f ilii {enlan kasmhpada huruf nun-dalpolanya adalatr - gt
ifiii : 6t - bd - C*. s"a*tn* wazh f,i3 artinya adalah ot*a
yang mendatangimu dengan cara menungguimu agar engkau

memberinya dan memberi mal€n.

Firman Allah: 'K W i)${ "Dr^ikianlah Kami telah

menwtduklran unta-unta in kcpada kamu." Mal6sudnya adalah,

demikianlatr Ikmi unta-unta itu kepadamu, watui

manusiq 'o;KS "Mudah-mudahq, kamu bersythtr," atas apa

yang Kami kepada ka[an.

CCC

aff{'{= 6iri iq 6>{rW ){; 6i9';rt 3Y! i
A# #K'rs ti {ff'{W, # qf-

"Dalrng-dasfins unta dnrJ fuawo iu selcali'Mi ddak
dapt nenca|ai (ksdillwan) NW tetqilcetakwaart dnri

l<onuulah ymtg flatr;u mencoQahyaDemihimtlah Nlah tclah
mefifid|ilkl<u.rJyaunatkl<ffius.tporyollorffwrnmgagunglcan

Nlahtefiaduyhidayoh-Nyalc4afu l<tntu.Danbqilah
gerniroffirJfffitWi,'#rw*tbaih"

@ffi,wi,r"f'aqfftw#iw
@agingdaging anta dan darahnya itu sehali-kali fidak dapat

mencopai [kcridhotttJ Allah, tetqpi ketabvaan dari kamulah yang

dqat nencapahyo Demihianlah Alluh tebh mcnilnduhkannya

rmtuk lutttu sqpaya komu nungaganghan Allal, tcrhadq hidayah-



Tafstultf/I.,lhabo'j-

Nyakepad.ahanuDanberilahkabargembhalecpadaofangalang
yang berbuat baik)

Maksudayatdiatasadalatr,yangsampaikepadaAllatl
bukanlah dagrng badanah kalian, dan bukan pula darahnya. Tetapi,

yang sampai kepada-Nya adalah ketalouaan katian kepada-Nya jika

kalian melakukannya karena memaksudkannya untuk mencari

ridha-Nya, dan mengerjakannya karena seruan-Nya' dan dengannya

kalian mengagurgkan kehormatan-kehormatan-Nya'

Penakwilan kami ini sejatan dengan pendapat para atrli talsilil

lainnya yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25344. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kami dari Slgg-dgl Y, \y:fi
rpruni*, g9r,t13s nt * au i, ,#tCfir!;V!'{3q!:tr;,{;vt$
'& {fii1.G."$l 

^Y- 

"Ddging-daing unta dan darahnya itu

)era*rhi fid*k d,pat mencapai (lceridlwan) Allah, tetapi

lrctakuaandfiikamulahyangdapatmencapainya,,.'ia
berkatq "Maksudnya adalah hal-hal yang bertujuan mencari

ridha Allah.'852

25345. Yunus menceritakan kepada hr, ia berkata: Ibnu wahb

mengabari k@, ia be${a; 
-Ibnu -4*F*:y:?P"y:.yFn-,; Arhrr '6" {;:!\Xf;;5cfr2'!n\^g' .Er{jGtrL.irt 3q J

l- '-n - 
"--:"Daging-dagiig ,r"ti aor, furalvrya in sekali-kali tidak

d"pi iencapai (keridhaor) Altah tetapi ketalcwaan dari

kamulah yung dapat mencapailrya" ia berkata, "Maksudnya

adalah,jil@kamubertatorakepadaAllal'dalam
menyembe Lih budanbh ini, mengerjakannya karena Allah dan

n,"nlri apa yang difirmankan Allah,ntuk mengagungkan

syiar-syiar Atlah dan kehorrnatan-kehonnatan Allah. Allatl

62 *-Z.ayxi dalur- Ma'*ri Al Qtr'ot (4t415). Lihat As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al

Marztsur(6156).
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berfirmao, 

"I5i6 
*6f ;fr"*3 {rf-;i 'DemiHantah

(perintah iU"n1. Dan barangsiapa mengagungkan ryiar'

syiar Allah, maka sesunggulvtya itu timbul dari ketalwaan

lati'. (Qs. At Hql t221:32) Altah juga berfirman , #-J3
.T; ''*, fr f fr ;fr g:r} 'D1n ballnssiarl

.mengagtngkanaPa-apayangterhormatdisisiAllahmaka
ituadltahlebihbaikbaginyadisisiTulannya'.(Qs.AlHajj
l22J: 30) Jika kamu juga menjadikannya bailq maka itulah

yang diterima Allah. sedangkan daging sertadarahnya' maka

bagaimana mungkin sampai kepada Allah?'il63

Fiman-Nya: # W 6fi{ ,,Demiaantah Attah telah

menwtdulr,kannya untui lamu. " Mal<stJdlrtYa. adauah" demikianlatt

Allah mennndnkkan badanahkepada kalian' :5t'r7 li iY'i{W'
"supaya kamu mengagun-gkan 4lW terhadap hidayah'Nya kepada

kanu,, Maksud lafazh {*:S( $ "Terhadap hifuyah-Nya pcpado

komu,' adalatr terhadap taufik-Nya kepada katian untuk memeltrk

agamirNya dan menjalankan rnanasik haji kalian. sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berilut ini:

25346. Ytrnus menceritakan kqada kf ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kauri,.ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allab Kr 6 it 'ifr w. "supcva lwmu

mengagungkan Altah terhadap hidoyah.Nya kepfu kafnll,',

ia berkata, "Maksudnya adalah atas badanahyang diserrbelih

pada hari-hari ihl."u

Adapun Tentang aya! 4';:S .,|i.2 "Dan berilah pabar

gembira kepada orang-orangyang berbtnt baik" Maksdunya adalah,

beritatr kabar gembira, watEi Mutrammad, kepada orang-orang yang

6 Kami tidak menemulonnya dalam rujr*an-rujukan yang kami punya' Lihat Ibnu

Al Jauzi dalan Zad Al Masir (51434')'
* nn" lUi Hatim Arf.- t"ti-Vl.OOnAgr. Lihat As-suyuthi dalam Ad-Dun Al

Mottsur (6156).
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taat kepada Allah dan menjalankannya dengan baik di dunia tentang

surga di akhirat. (Doa 
:

@ ;6 y6'g U-{'ri Lf:fi\: irii cf [r,$ 3t
"sesunggulrnya Nldh merrteh oftmg$cmg yang tclah

bqhnan. Sesr,rnggzwit Nlf,h dnak mr,r'yi<ai tiap'tiap
orr,lngyangbez:ldtianatlagimrr'6ingliolrinil<mat'"

(Qs. Al rujj PZI: 38)

Trrqnn nrman Allah: 'lU*'ii' i'f:tf ,-5i rf Uiifr 3L
@ ,:K ,g (Sesangguhnya Allah membela oranglsTang yang

telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orung

yang berkhianat Wi mengingkari nikmat)

Maksud ayat di atas adalah, sesungguhnya Allatr menjauhkan

serangan orang-orang musyrik dari orang-orang yang beriman kepada

Allah dan Rasul-NYa.

Maksud latazh 99 "Ororg yang berffirianat," adalatr orang

yang berkhianat kepadi Allah dengan menyalahi perintah-Nya dan

Iarangan-Nya, serta menaati syetan.

Maksud lafazh )6 "Menginglcari nibnat," adalatr,

mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak mengakui hak Pemberinya,

dan tidak bersyukur kePada-NYa.

Menurut sebuatr pendapa! ayat tersebut berbicara tentang

perlindungan orang-orang mtrkmin dari orang-orang Qtraisy sebelum

hijrah.

eec
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L-JJI +; ii'':;t ir,w #.ai:s.,.it Li
"Telah diiehi<srJ (bapuang) bagi orang-ororrg yorng

dipuurgi, lrarena senmguhnya nsel<a tclah di,aniaya.
DartrsesunggutrnyaAJ;lahrbenar-benarMalral<uasd

mmolongnsel,.aitu." (Qs. Al ruij PZI: 39)

Talnyl fiman Athh: {" ':it',{rW #\aitlli,-'r-81"j
@ 5-$ }rt (Tebh diizint@r, tteryrug bbsi or*rsor*g yors
diperongd harena saunggrrtnya mqefu tebh dianiayu Dot
su ungg rrtnya Allah, benar-bena.r Moha Kuosa menolong mereka itu)

Maksudnya adalah, Allah mengizinkan orang-orang mukmin
untuk memerangi orang-orang musyrik di jalan AllalL karena orang-

orang musyrik telah menztralimi mereka.

Para ulama qira'at berbeda pendapat dalam membacanya.

Mayoritas ulama qira'at 14u6iou6acs membaca oil dengan dhammah

pada hfrnrf atif, Mtr Ojr?-dengan harakat fathah pada huruf ra',

*t Nafi, Abu Amr, dan Ashim membacanya ( dengan dhanmah padahwuf alif,
&ngan arti, Allah mengizinkan kepada orang{rang yang diperangi. Lalu
kalimat ini diubah menjadi bentuk pasif.

Ulama qira'at selebihnya membacanya i1f dengan fathah pada huruf atrl

Alasan mereka adalah, karena ia dekat dengan lafrzh, )6rg'tei-g At "ot

"Sesunggulurya Allah tidak metryukai tiaptiq orang ydng berkhianat lagi
mengingkoi nibnat." Jadi, mereka menyandarlon kata kerja ini kepada Allah,
lcarena kaa kerja sebelumnya berbenhrk aktif.

Nafi,Ibnu Amlr, dan Hafsh membacanya 6ffi- dengaafathahpadahuruf ra'
dalam bentuk pasi{, dengan arti, mereka diperangi oleh orang-orang kafir.
Ulama qiro'at selebihnya membacanya dengan kosrah pada huruf fa', karena
orang-orang mukmin iulah pelakmya Artinya, mereka memerangi musuh
mereka yang menzhalimi mereka karena me,ngusir mereka dari negeri mereka.
Lihat Hujjah Al Qira'at (1147E,479).
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dengan meninggalkan keberadaan subjek pada Lafazh L'J dan
)24

6jL2)',
Sebagian ulama -qira'a, Kufah dan mayoritas,ulama qira'at

Bashralr membacany u Li dengan bentuk pasif, aar, 
'o:iliui- 

dengan

harakat kasrah pada huruf ta', yang artinya, orang yang diberi izin

untuk berperang memerangi orang-orang musyrik.

Mayoritas ulama qira'at Kufah dan sebagian ulama qira'at
Makkah membacanya olf dengan fathah p{?.huruf alif, yang

artinya, Allah memberi izin. Mereka membaca o'ibtii- dengan harakat

kasrah pada huruf ta', yang *tinyq sesungguhnya orang-orang yang

Allah izinkan untuk berperang itu memerangi orang-orang musyrik
Ketiga qira'at ini berdekatan maloanya, karena yang membaca irll
dalam bentuk pasif maknanya dalam tatovil kembali kepada makna

bacaan dalam benhrk aktil dan yang membaca is:fitii "memerangi"

dzrr, 6jti-"diperangi" berdekatan maknany4 karena barangsiapa

memerangi seseorang, maka yang diperanginya itu juga mecterangi,

dan masing-masing dari keduanya itu memerangi dan diperangi.

Jadi, qira'a, mana saja yang dipegang ulama qira'at, telah

dianggap benar. Hanya saja, aku lebih memilih membacanya o)f

dengan harakat fathah pada huruf attf, yang artrnya, Allatl
men$zir*,an, karena dekat dengan firman Allah, gVKeA{ nfr Lt

);5 "Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang

berkhianat lagi mengingkari nilonat. " Maksudnya" Allah mengizinkan

orang-orang mukmin memerangi orang-orang yang tidak dicintai-Nya.
Dengan demikian, latazl o1l dikembalikan kepada 4A{ fi 'ltt

"Sesungguhrrya Allah tidak menyukai.... " Demikian pula bacaan yang

lebih aku pilih adalatr oWVi- dengan harakat kasrah pada huruf fa',
yang artinya, orang-orang yang memerangi pihak yang diinformasikan
Allah batrwa Dia tidak menyukai mereka. Dengan demikian,

kalimatnya bersambung satu sama lain.
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Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang diberi izin
perang dalam ayat ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya

adalah Nabi SAW dan para satrabat beliau. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

25347. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada karri, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada karni dari ayahny4 {ari Ibnr Abbas, tentang fimran
ArrarL )43 b; & ':it'tf'W #t,aJ'S-i-itlt
"Telah diizinkan (berpermg) bagr orang-orang yang
diperangi, karena sestnggulmya mereka telah dianiaya. Dan
sesungguhnya Allah, benor-benar Malw Kuasa menolong
mereka itu," ia berkata, 'Maksudnya adalatr Mtrhammad
SAW dan para satrabat beliau, ketika mereka diusir dari
Makkah ke Madinah. Allah berfirman, 5.+iI# fi'ffr",{t
'Dan sesunggulmya AAah benar-benar Maho' Kuasa

_ * menolong mereka itu', danAltah telah melakukannya"ffi

25348. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Muslim Al
Bathin, dari Sa'id bin Jubair, ia berkatq "Ketika Nabi SAW

orang-orang yang telah diusir dari kampung holaman
merela tanpa alasan yang benar'. Mereka adalah Nabi SAW
dan para sahabat beliau."sT

f Utrat Ibnu Katsir dalam tafsirnya (12t68).
s7 Hadits mursal yangdicantumkan At-Tirmidzi dalam TSsir Al Qur'an (3096).
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25349. Yatrya bin Daud Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari A'masy, dari Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, ia berkata, *Ketika Nabi SAW keluar dari

Makkah, Abu Bakar berkata, 'Mereka telah mengusir Nabi

mereka. Seswrgguhnya kita milik Allah, dan kita pasti

kembali kepada-Nya. Mereka pasfi akan binasa!' Allatr lalu

men,runkan ayat, i,25 &'ffr itttB #U<rl*-;.it L'J

,-*n 'Telah diiziniin (berperang) bagt orang'orang yang

diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dtaniaya. Dan

sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong

mereka itu'. Abu Bakar berkata, 'Alu tatru akan terjadi

peperangan, dan inilah ayat yang pertama turun di

Madinah'.'

Ibnu Daud 
- 
berkata: Ibnu Ishaq berkata, . "Mereka

membacany u it'i,sedangkan kami membacanya i)f.:"ut

25350. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkatai Ishaq

mengabari kami dari Suffan, dari A'masy, dari Muslim, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata" "Ketika Nabi

SAW keluat...." Ia lalu menyebutkan riwayat yang sama.

Hanya saja, di sini ia berkata: Abu Bakar lalu berkata, "Aku
tahu betul akan terjadi peperangan." Sanrpai di sini akhir

haditsnya, dan ia tidak menambatrinya.s6e

25351. Mtrhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepadakq

ia berkata: Mutrammad bin Yusuf menceritakan kepada kami,

ia berkata: Qais bin Rabi menceritakan kepada kanti dad

A'masy, dari Muslim, tlari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

ia berkata" "Ketika Rasulullah SAW keluar dari Makkah,

K HR- Ahmad dalam musnadnya (1763) dan An-Nasq'i dalam As-Sunan Al Kubra
(3035).s m- At-Tirmidzi dalsm kitab sunaqnya (3095).
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Abu Bakar berkata, 'sesungguhnya kita milik Allah, dan kita

akan kembali kepada-Nya. Rasulullah SAW telatr diusir dari

Makkah. Demi Allah" mereka semua pasti akan binasa!'

Ketika t,nrn aya! W #1, OiG- t-iL ;j 'retah

diizinlcan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi...'.

Hingga aya! ,* #,t'A ntjJ ir$i '(Yaitu) orans-

orutg yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa

alasan yang benar', Abu Bakar tahu akan terjadi

Ir€f,€rangan."t7o

25352. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabari karqi, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

fiman Allah, W #1,aJG-t6tLl "retah diizintran

(berperang) bagi orang-orang yang diperangi," ia berkata,
*Allah mengizinkan orang-orang mulonin untuk memerangi

orang-orang musyrik sesudah memaafl<an mereka sglama

sepuluh tatum." Kemudian ia membac a ayat, u 6 tli
-,-" ;; Ad-, "(Yaitu) orang'orang yang telah diusir dari

Irampung halaman mereka tanpa alasan yang benar." la
berkat4 "Mereka adalatt orang-orang mtrkmin."tTl

25353. Aku menceritakan dari Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang

firman AllalL ;; ee*c n'*F r-$t "(Yaitu) orans-

orang yang telah diusir doi kampung lwlaman merelca tanpa

alasonyang benar.'an

Ahli tal$,il lain berpend+at batrwa maksudnya adatah sebuatt

kanm yang keluar dari darul lrobi (negeri perang) turtuk hijrah, lalu

tm HR. Ath-Thabrani dalamAl Mu'jon Al Kabir OArc).t" Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10D490).
tz An-Nuhas ddam Ma' ani At Qtr'u (41416).
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mereka dihalang-halangi. Mereka yang beppendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

25354. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, selunrhnya dari

[bnu Abu-Najih, {ari.Mujahid, tentang firman Allah, ,-$tti
W #1, ajf;. "Telah diizinkan (berperang) bagi

orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka

telah dianirya," ia berkata "Maksudnya adalatr, satu

kelompok kaum mukmin yang keluar untuk hijrah dari

Makkah ke Madinah, tetapi mereka dihalang-halangi. Lalu
Allah mengizinkan orang-orang mukmin itu untuk

memerangi orang-orang kafu, dan orang-orang mukmin itu
pun memerangi mereka."E73

25355. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadakg Qri Ibgu Juraij, .duq -Iu1ujalrid, tentang firman
AUah, w #u 61G- t-& Lj "retah diizintran
(berperang) bagi orang-orang yang diperangt, karena
sesungguhnya mereka telah dianiaya," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, satu kelompok katrm mukmin keluar
untuk hijrah dari Makleh ke Madinah, tapi mereka dihalang-
halangr. Orang-orang kafu mengejar mereka, maka kelompok
kaurn mukmin itu diizinkan untuk memerangi orang-orang
kafir, dan mereka pun melakukannya."

t'3 Mu.lahid dalam tafsirnya Q/426) dan lbnu Al Jauzi dalarn Z,ad Al Masir (5/433).
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Ibnu Juraij ktkutu, 
*Inilah perang pertama yang diizinkan

Atlah bagi orang-orang mulsnin.'ff4

25356. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,,dari Qatadatr,

tentang ayat menunrt bacaan Ibnu Mas'ud, A'ofut rY ,t$

lt W 'Telah diizinkan (berperang) bagi orang'orang
yang diperangi di jalan Allah " Qatadah berkata" "Ini adalatl

ayat pertama yang turun tentang perang. Allah mengizinkan

mereka rmhrk be4lerang. "s?t

25357. At Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq mengabari kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang fir-* Aliah, W #\ aitl;i'-'".;tl L' "retah

diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi,

lrarena sesungguhnya mereka telah dianicya," ia berkata,
*Ini adalah ayat pertama yarrg turun tentang perang. Allatl
mengizinkan mereka unttrk be4lerang."r5

-'sebagian 
ulama mengklaim bahwa Allah menurunkan ayat,

riG'-'".il Lt 'Teloh diizinkan (berperang) bagi orang-orang

yang diperangi," karena para satrabat Rasulullah SAW meminta izin

kepada Rasulullah SAW untuk memerangi kaum lofir, sebab mereka

telatr mengganggu dan menekan kaum mrrkmin di Makkah sebelum

hijryh, dgngan serangan mendadak. Allah pun menurunkan ayat" 'i{bL

$ pV 
-g 

eA{ "sesungguhnva Atlah tidak menvtkai tiap+iap

orang yang berkhianat lagi mengingkui nibnot. "

Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke

Madinah, Allah membebaskan mereka unttrk membunuh dan

nt Atst ini semakna dengan arsr sebelumnya, namrm lomi tidak m€nemukannya
dalam rujukan-rujnkan yang lcami punya.

t'5 Abdurazzaq dalam aBirnya (389) mcnyebutkan pendapat yang serupa dengan
pendapat Qatadah"

t75 Abdunazzaq dalam aBirnya (3R9).
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memeransi orang-orang kafir, W # 6fr{i-,.6t tj "Telah

diizinlran (berperang) bagi orang-orang yang diperangt' karena

sesungguhnya mereka telah dianinya'" Ini merupakan pendapat yang

dituturkan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim melalui jalur riwayat yang

tidak kuat.

Firman-Ny u, \r)'itqaL'& ':i tb "Dan sesungguhnya Allah'

benar-benar Maha Kuasa mLnoto;ng merelw ifz' " Maksudnya adalah'

sesungguhnya Allah Maha Kuasa unttrk menolong khum mukmin

yang berperang di jalan-Nya, dan Dia telah menolong merek4

*ngou** mereka" meninggikan kedudtrkan mereka, membinasakan

musutr mereka dan menghinakan musutr melalui tangan mereka.

coc

'{ {tri21,' C:'6fi ; Sy ti F.d, *6}3 i.$i

+*;; r iu;i'€; e u"iL,*, e. ;"Ei' ;'fi
t

'i{, 5y fu ;'i'l 6i;4i'to;- ;tl F e lrt
@ae;n

" (Yaiat) orang-orcmg yolr.g telah dfu{a dari l<anqung

Moman nn eka tf,r.p 4 alasan y $tg b enm, l,g,61.4li lcot en a

mrrrel<a bql+atnr' Tuhorr l<nrni h$vy alah dJ;lah'' D art

sekirutya Nlah tiddL menolak (l<esdnasdn) sebagiart

*io dmgan sebagimyfiwlain, tcnfiilah tclah

itirobohtanbii*bimoNasrcnirgaeia'guei*,ttmah'
runahibadah ar&tgYafudi dfrrl masiid'n.asiid, yarJg d!

datarnnyaboffydk disebut ncmta Nlah. ses4ngguhnyc Nlah
p*ii *rrrrot-rs ordng yarJg n'enolong (agama)'Nyc'
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Senrnggzhnya /j;lah bqm.benar MaIw l(rnt lagi Maha
Pql,asa" (Qs. Al ruji pzl: 40)

Talcwil liman Allah: iJ.tJ-{r .i ii,^uS',.iL.j,irii

e;*"#.^P"W{;ftffyffi'f {tW,
([YaituJ orang4rrang yang telah diusir dari hampung halamon
mereha tanpa alasan yong benar, kecaali karena tnereha berkata,
uTuhan kami hanyolah Allah." Dan sehitanya Allah tiada menolak

[heganosant sebagian nanusia dengan sebagbn yang lain, tentulah
telah dirobohkan biara-biara Nosrani, gerejagereja, rumah-rwnah
ibadah orong Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak
disebut nama Atlah. Sesungguhnya Allah p6ti menolong otCItg
yang menolong [agonaJ-Nyo Sesungguhnya AAah benar-benar
Maha Kaat lagi Maha Pe*osa)

Maksudnya adalah, telalr diizinkan bagi orang yang diperangi,
y"itu 

-F 
#d4nb.F ir-51 "orang-orangyang telah diusir dari

lramptng halaman mereka tanpa alasanyang benar."

Lata^ l$f Asini berkedudukan sebagai penjelas Aagt 'u-$i

yang sebelumnya. Orang-orang yang diusir dari kampung halaman

mereka maksudnya adalah orang-orang mukrrin yang diusir oleh
orang-orang kafir Quraisy Makl€h. Pengusiran dari kamptrng

halarnan mereka, penganiayaan terhadap sebagian mereka lantaran

beriman kepada Allah dan Rasul-Nyq serta caci maki dan ancaman

terhadap sebagian yang lain ifu, memaksa mereka untuk keluar dari
Makkah. Perbuatan mereka terhadap orang-orang mukmin itu tanpa

didasari alasan yang benar, karena mereka berada pada kebatilan,
sedangkan orang-orang mukmin berada dalarn kebenaran. Oleh karena
itu, Allah berfirman, 

- 
;, #" dc u G-ji t-$i "(yaitu) orans-



TatsirAhThabari

orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alason

yangbenar." ,

Firman-Ny r, 'ifr C: '6i-J -{l "Kecuali karena mereka

berlrata, 'Tuhan kami hanyalah Allah'. " Maksudnya adalah, mercka

tidak diusir dari kamptrng halaman mereka melainkan karena ucapan

mereka, "Tuhan kami adalah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya!"

Partikel J aau* posisiTarr karena terkait dengan partikel v
pada kalimat ," P, Walaupun kedudukan yang bisa menjadi

nashab sebagai mustatsna (yang dikecualikan)

Para ahli talfiIvil berbeda pendapat mengenai maksud firman-

Nya, & #. Ag ;tfr'6 {$ "Dan sefirarrya Allah tiada menolak

(lrcgonasar) seb'agian manusia dengan sebagion yang lain. "

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr, seandainya

Atlah tidak metindungi oran!-orang musyrik melalui orang-orang

mukmin. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan. riwayat

berikut ini:

25358. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada,kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari lbnu Juraij, tentang fimran Allah,. ;$'e {ili
,f, # ,i6 "Dan sekiranya Altah tiado rtnobk
(kcganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain,"
ia berkata, "Maksudnya adalah menolak keganasan kaum

musyrik dari kaum muslimin."m

Ahli taloilil lain lgerpendapat bahwa maksudnya adalah,

seandainya tidak ada perang dan jihad di jalan Allah. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25359. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

877 Lihat Ibnu Al lavzidalamhdAl Masir (l/300).
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firman Allah, ,* d ,i6 fii'6 {ii "Dan sekiranya

Allah tiado menolak (lreganasan) sebagian manusia dengan

sebagian yang lain," ia berkata, "Maksudnya adalah,

seandainya tidak ada perang dan jihad."

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

seandainya Allah tidak melindungi para tabi'in melalui tangan para

satrabat. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

25360. Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Saif bin

Umar, dari Abu R..rq, dari Tsabit bin Atrsajah Al Hadhrami,

ia berkata: Dua puluh tujtlh sahabat Ali dan Abdullah,

diantaranya Latriq bin Aqmar, Izar bin Jarwal, dan Athiyyah

bin Al Qarztri, menceritakan kepadaku batrwa Ali berkata,

"Ayat ini diturunkan berkaitan dengan para satrabat

Rasulullah sAw. ,f, d ,fl(ui,n;it'{ {ili 'Dan sekiranya

.-Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan

sebagian yang /ain '. Maksudnya adalah, seandainya bukan

karena perlindungan Allatr terhadap para tabi'in melalui

tangan para sahabat Mtrhammad daw, W 'efr U'{L
'Tentulah telah dirobohkan biua-biara Nasrani, gereia'

gereja'."t78

Ahli talcwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

seandainya Allah tidak melindungi dengan tangan orang yang

ditetapkan-Nya dapat diterima kesaksiannya dalam masalatr hak-hak

sebagian manusia atas sebagian lain, (melindungi) orang yang tidak

tidak diterima kesaksiannya (sehingga Allah melindungi harta benda

orang ini), dan menjaga perttunpahrn darah, maka manusia pasti

tr lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya OOn497).
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saling menztralimi, dan hancurlah biara-biara Yahudi. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

2536L Muhammad bin Amr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:' Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, selunrhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 'i;{tr;
,fr # ,r(|fi ;fi "Dan sekiranya Allah tiada rtnolak
(ireganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain,"
ia berkata, "Maksudnya adalah perlindungan Allatr terhadap

sebagian manusia dari sebagian lain dalaln masalatr

kesaksian, hak, dan apa-apa yang terjadi sebelumnya. Jadi,

seandainya tidak ada mereka, maka trancurlah biara-biara

Yatrudi dan bangrrnan-bangunan lain tersebut."8?e

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah, sean{ainya

Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian lain, maka

hancurlatr bangunan-banguran tersebut. Ini merupakan bentuk

perlindungan Allatr terhadap sebagian manusia dengan sebagian yang

lain, bentuk perlindungan terhadap orang-orang musyrik melalui

tangan kaum muslimin, bentuk pencegahan dari tindakan saling

menztralimi melalui tangan sebagian manusia; seperti raja yang

dengannya Allatr mencegatr rakyatrya dari saling menzhalimi. Juga

seperti perlindungan Atlah terhadap orang yang diperboletrkan-Nya

bersaksi agar ia tidak menghilangkan hak orang yang berhak, dan lain

sebagainya.

Semua itu merupakan perlindungan Allah kepada manusia,

sebagian dengan sebagian lain. Seandainya Allah tidak berbuat

demikiarU maka mereka pasti saling menztralimi, sehingga para

tD Mu5atrid dalam tafsirnyaQta2Q.
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penguasa tiran menghancurkan biara-biara pihak yang tertindas serta

bangunan-bangrrnan tain yang disebutkan oleh Allatr. Allah tidak

memberi indikasi nalar bahwa yang dimalrsud adalah sebagian dari itu
semua, dan tidak pula ada klabar yang wajib diterima tentang hal

tersebut, maka ayat ini berlaku secara tekstual dan umum, sesuai yang

telah aku jelaskan.

Para ahli taloril berbedapndapat mengenai arti lafazh te*
pada fimran-Nya, U'e*U{L 'Tentulah telah dirobohkan bTara-

biara Nasrani, gereja-gereja. " Sebagian berpendapat batma

maksudnya adalah biara para rahib. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25362. Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, AMul
Watrhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Rafi, tentang ayat, 'g!.3U'fi,
"Tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani," ia

berl€t4 "Maksudnya adalah biara-biara para rahib."8to

25363. -Ivluhammad bin Amr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l@Ini, Al Harits menceritakan kepada

kard, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang firman Allab ,5{L

U; "Tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani," ia

bErkata, "Maksudnya adatah biara-biara para rahib."sr

253@. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

tm Lihat An-Nubas dalam Ma' ani Al Qur' ut (4/417).
ttr Mulahid dalam tafsirnya Q/427),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51436),dmr

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3D90).
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Allah, 'efr e-fi, "Tentulah telah dirobohpan biara-biara

Nasranf ia berkata, "Maksudnya adalatr biara-biara para

25365. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu W-?hb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, t&U'lL "Tentulah telah dirobohkan biara-

biara Nasrani,a ia berkata" "Maksudnya adalatr biara-biara

para rahib."883

25366. Aku menceritakan dari Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari kami, ia

berkata: Aku mendengal Adh-Dhahhak berkomentar tentang

firman Allah, 'e*U'$ "Tentulah telah dirobohlcan biara-

biara Nasrani,n ia berkata, "Maksudnya adalah biara-biara

yang mereka bangun unttrk anak-anak kecil."ts

Ahli talfl^/it lain berpendapat batrwa maksudnya adalah biara-

biara umat Shabi'in. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25367. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, tentang firman Allah, & "Biara-biara," ia

berkata, "Maksudnya adalah biara-biara milik kaum
' 

Shabi'in.'885

25368. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

'o lbid.
883 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51436).
rr Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Qn90). '

ts Abdunazzaq dalam tafsirnyaQl3g),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya O0f2A97),
Ibnu Al Jauzi dala6 Zad Al Masir (51436), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tamil(3D90).



r!

SuruhAlHCi

menceritakan kepada kami dari Qatadab, dengan redaksi

yang semisalnya.886

Para ulama qira'at berbeda pendapat aA.- membaca latazh

U'$. Mayoritas ulama qira'at Madinah-membacanya iri/iJ tanpa

tasy/id. Mayoritas ulama qira'at Kufah dan Bashrah membacanya

,r{Ldengan tasydid, yang artiny4 benrtang-ulang dihancurkan.

Bacaan dengan tasydid lebih aktr stkai, sebab itu menrpakan

sebagian perbuatan orang kafir.

Fimen-Nya: U "Gereia-gereia. " Maksudnyrt adalatl

ger€ja Nasrani.

Para ahli talflrril berbeda pendapat mengenai maksud ayat

tersebut. Sebagian ahli tal$,il berpendqat sejalan dengan pendapat

kami. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilut ini:

25369. Al Mutsanna menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Abdul
-,3'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Rafi, tentang firman Allah,

H#:H**'n";' 
ia berkata' "Maksudnva adalah gereja

25370. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada l<ami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman y'.Jilah, U "Gereia'

gereja " ia berkata, "Maksudnya adalah gereja N-asrani.'n

25371. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMurrazzaq mengabari lomi, ia berkata: Ma'mar

16 lbid.
"' Lihat An-Nuhas crJlan Ma'ani Al Qttr'u (41417).
ts Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3139),Ibnu Abi Ilatim dalam tafsirnya (10D497),

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mair (51436), .lan Al Bsghawi dalarn Ma'alim At-
Taruil(3D9O).
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menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dengan riwayat

. yang semisalnya.sse

25372. Aku rnenceritakan dari Husain, ia berkata: Aku mendmgar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari kauri, ia

berkata: Aku mendenlar Adh-Dhahhak berkata *Lafaz}n"e+

artinya gereja Nasrani."ss

25373. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najitu dari Mujatrid, tentang firman Allah, U;' "Gereja-gereia," ia berkate "Maksudnya adalah gereja

Nasrani."89l

25374. Qasim menceritakan kepada lorni, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj meniBritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

semisalnya.t92

25375. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari l<arli, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman /.Jilah, li3 "Gereia-gereia," ia berkata, ':Lafazh cc
artinya gerej a *!fooi.'aer

Para atrli talc\ rit berbeda pendapat mengenai maksud firman-

Nya, LtUai: "Rtmuh-nanah ibadoh orang Yahudi.r' Sebagian

w lbidts Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Ql29O).
ter Mu5ahid dalam tafsirnya (21427),Ibnu Al Jauzi dalasr tud Al Masir (51437r, dan

Al Baghawi da/ram Ma' alim At-Taruil (3D9O).
w lbtd
ss lbnu Al Jauzi ddam tud At Masir (5t437).
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berpendapat batrwa maksudnya adalah gereja. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25376. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakra ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrktr menceritakan

kepada kami dari ayatrnya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

AllalL Lfft "Runah'rumah ibadoh orang Yahudi," ia
: berkatg "Maksud lafazh'gl|iV adalah gereja-gereja."8ea

25377. Aku menceritakan dari Husait1, ia berkata: Aktr mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari kauri, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhatthak berkomentar tentang

firman Allah, Lii6t "Rumah-rumah ibadah orang

Yahttdi, " ia berkata, "Maksudnya adalah sinagog, dan mereka

menyebut gereja dengan istilah G:il3."nt

25378. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

- berkata: Muhamrnad bin Tsaur menceritakan kepada klmi
dari Ma'mar, dari Qatadalu tentang firman Allah, Lff-t
"Rttmah-rumah ibadah orang Yohudi," ia berkata'

"Maksudnya adalah sinagog."M

25379. Al Hasan menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Abdunazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dengan redaksi

yang semisalnya.DT

25380. Ibnu Al Mutsanna menceritalon kepada kami, ia berkata:

AMul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada karli, ia berkata: Aku bertanya kepada

s Lihat lbnu Abi Hatim dalam taftirnya (10t2497).s lbnu Al Jauzi dalam hd Al Masir (51437).s Abdnrrazzaq dalarn ta$irnya (3139),Ibnu Al Jatrzi dalam Zad Al Masir (51437),

dan Al Baghawi dilam Mo'alim At-TarEil QD9o).s lbid
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Abu Aliyatr tentang lafazh 'etrj:o, latu ia berkata,

. *Mal$udnya adalah tempat ibadah kaum Shabi'in."8et

25381. ...ia berkata: Abdul Wahtrab menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada l<ami dad Rafi, dengan

riwayat yang semis"lnyo.t'

25382. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Astrim menceritakan kepada lomi, ia berlota: Isa

menceritakan kqada kami, Al Hfiits menceritakan kepada

l€mi, ia berlcata Al l{asan menceritakan keeada kami, ia
be*ata Warqa menceritakan k€pada kami, selunrtrnya dari

Ibnu Abi Nqiib dari Mujahi4 teirtang firman Allab !,fU/:
"Rwnah-rwnal, ibadoh ororg Yalildi, " ia berkata, "Ivlaksrdnyia

adalah tempat ibadah Ahli Kitab dan tumat Islasr.'m

25383. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayi'tyang
semisalnyasl

25384. Yunus menceritakan kepada l<ani, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabari lomi, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allab Lff-t "Rumah-rtnuh ibadah orang
Yahttdi," ia berkata, "[.afazh 'glr:k makstrdnya adalah

tempat ibadah umat Islam. Apabila musuh menyerang

merckq maka peribadaban terhenti, dan masjid-masjid
dihancurkan, seperti yang dilakukan Bukhtanashar."m

Ada perbedagn pendapat mengenai maksud lafazh '.*,;
dalanr firman-Nya, 

-fi9;11 
F q ,L$ '*: "Dan 

^*jid-
t" lbnu Abi I{atim dalam a&irnya OO1Z}7).t' f..i-[Ji-."i"iut o atso im..IbnuAbi Hatim dalam ta&irnya (t}D4gl).
I Iuu;ania dahm taftinrya Qt427)dan Ibnu Al Jauzi dalam Z.ad il Aasir (Sti37).n'Ibid
m At naghawi dalam Ma'alim At-Taruit QDIO).
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masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah." Sebagian

berpendapat bahwa maksudnya adalatt masjid umat Islam. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25385. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Watrhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Rafi, tentang firman Allah,

W; "Dan masiid-masiid," iaberkata, "Maksudnya adalatr

masjid umat Islam."s3

25386. Mtrhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

{ari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, '*:'L9 ;it 'rl W ioi "Dan masiid-masiid, yang di

dalamrrya banyak disebut natna Allah," ia berkata" "Masjid
yang dimaksud adalah masjid umat Islam, yang di dalamnya

banyak disebut nama Allah."eo4

25357. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:
'': Abdunazzaq mengabari karni, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dengan riwayat

yang semisalirya.s5

Ahli talcwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah gereja,

sinagog, dan nrmalr-rumah ibadah. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat beritut ini:

25388. Aku menceritakan dari Husaitq iaberkafa: Aktr mendengar Abu

Mu'adz berkata: Irbaid bin Sulaiman mengabari kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang

firman Allab 3r{,j "Oan nasiid-nasiid" ia be*at4

"lvlaksudnya adalah setiap tempat yang di dalamnya banyak

s Lihat An-Nuhas dalam Ma' *ti Al Qtr'm (4/41 8).s AMutrazzaq dalam tafsirnya (3139).
w tbtd
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disebtrt nama Allab dan Allah tidak mengkhususkannya pada

rnasjid.'tr

Sebagian ahli bahasa Bashrah berpendapat bahwa apa yang

disebut 'or:fu tidak bisa dihancurkarU tetapi disamaratakan dengan

yang lain, sehingga seolah-olah 
-berkaitan 

dengannya- dikatakan

'clt:lV'€.i|fi "i"rop"t shalat ditinggalkan", karena arti lafazh 'ottb
adalahtempat shalat.

Sebagian lain b€rpqdapat bahwa lafazh 'elriV artinya adalatr

sinagog Yahudi, yang datam bahasa Ibrani disebut Shalutary

Pemdapat rng paling mendekati kebenaran adalab bancurlah

tempat-t€Nnpat pertapam para rahib, gelqia-gereja Nasrani, dan sinagog-

sinagog Yahudi, dan iil adslah geqia mer€kq serta masjid-masjid umat

Islam 1ang di dalamnya banlak disebr$ nama Allah.

Menunrt l€mi inilah yang paling tepal karena inilah makna-

makna yang dikenal dan populer dalam bahasa Arab. Sedangkan

pendapat lain, meskipun me,miliki sisi benamya, nalnun tidak'tepat

penempatannya.

Firman-Ny u ii{- $'if .r. #4 "sesungguhnya Atlah

pasti menolong orang Wg menolong (agoma)'Nya-" Makzudnyao

adalah, Allah pasti menolong orang yang berperang di jalan-Nya agar

kalimat-Nya menjadi yang tertinggi, melawan musubnya Jadi,

pertolongan Allah terhadap hamba-Nya adalah berupa bantgan dan

duhrngan, sedangkan pertolongan tramba kepada Tulrannya adalatl

jihadnya di jalan Allah agar kalimat-Nya menjadi yang tertinggi.

Firman-Ny ", ,;/ lin6l 6L "seswrgguhrqn Allah b,erur'

benar Malw Kuat lagr Malu Perkasa." Maksudnya adalall

sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat untuk rnenolong orang

yang berjihad di jalan-Nya" dari golongan yang loyal dan taat kepada-

s Lihat Ibnu Al Jauzi datam kd Al Mair (51437).

'7 Lihat Tafsir Al gwthubi (12/71) dan Tofsir Al Baghani (3D90).
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Nya, lagr Maha Perkasa dalaur kekuasaan-Nya. Dia Maha Perkasa

dalam kerajaan-Ny4 dan tidak ada y6t *** mengalahkannya.

lrjtt'44) \!;;;iiAi V\3,6fi a'{K t".$
,/* W i6'$t$ rr't;i$ u.ifrI\

" (Yaiat) orulg-ordrJg yang iiloKanr,rti teguhl<f,nl<efufukan
merel<a di rrnilabumi, niscaya muela rnmiliril<mt

setrtalryangrmernmailsnzal<atrfi trrr.yltruhbqbuatyolrlg
mal$at dqn mencegah dari puhnmn yarJg rrnmsloc.lr; don

lnpada y'.J;lahlah kr,trtah segorlc- NarttticttrJ."

(Qs. Al ruji P21: 411

- .Ta*wil fiman Allah: ',1$i V'6 ,rifi A 'rikl o$-$
@,,1{ W i{'*st,;tr, +rf1 !iA1'r;4j'V,t;; aiau"t
orangqrang yang jiha Karni teguhkan kedudukan mereka di muka

bwni" niscaya mcreka mendirihan sembahyang, menunaikan zakat,

menyuruh berbaat yang mtkruf dan mencegah dari perbuatan yang

munghar; dan hepada Allahlah kembali segala urusan)

Makzudnya adalah, telah diizinlon orang-orang yang diperangt

karena mereka dizhalimi. Yaitu orang-orang yang apabila Kami beri

kekuasaan di muka bumi maka mereka mendirikan shalat.

Lafazh i-fi asini kembali kepada lafain fufiG.iit pr*^

ayat sebelumnya.

Maksud lafazh ,rifi A '& oyiil "(Yaitu) orang-orans

yang jilra Kami teguhlwn kedudulmn mereka di mulca bumi, " adalatt,

apabila Kami taklukkan suatu negeri bagi mereka, lalu mereka
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mengalahkan dan menundukkan orang-orang musyrik Makkah, maka

mereka menaati Atlah, mendirikan shalat dengan batasan-batasannya,

menunaikan zakat, dan seterusnya. Mereka adalatr para sahabat

Rasulullah SAW.

Maksud lafazin '$U) fflij "Menunaikan zakat;' adalatl

menunaikan zakat trata benda kepada orang yang berhak menunrt

ketetapan Allah.

Maksud Lafain +tJJ|\ lrft "Menyuruh berbuat vang
mabuf,," adalalL me,ngajak manusia mengesakan Allab menaati-Nya,

dan hal-hal lainnya yang dikenal oleh orang-orang beriman sebagai

*T*ru 
lafazh fefrrfffi 'Dan mencegah dari perbuatan

yang mungkar," adalah mencegah syirik kepada Allah dan maksiat

kepada-Nya, yang dianggap mungkar oleh orang-orang yang

mengikuti kebenaran serta beriman kepada Allah.

Maksud lafazh ,ifi'^:tt qt; "Da, kcpada atlahtah tre:mbalr

segala urusan," adalalL milik Allah jga kesudalran semua perkara

makffitrk. Kepada-Nya mereka scmua kembali untuk menerima

ganjaran dan hukuman di akhirat.

Penalovilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli ral<rilil

yang menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

25389. AlHarits menceritakan kepadahr, ia berkata: Husain Al Asy-

yab menceritakan kepada karf, ia berkata: Abu Ja'far Isa bin

Mahn atau yang disebut Ar-Razi menceritakan kepada kami

dari Rabi bin Anas, dari Abu Aliy&, tentang fir4an Allah,
'bra|_.'i4) gl;iiirt Y6 ei\fi ;, '# oLi.$
'f'5 g;'tffi +u5\ " (Yaitu) orang-orang )ang itlca Kami

ieguhkan kcdudukan mereka di mulca bumi, niscaya mereka

mendirilan sembaltyang, merutnaikan zakat, menyuruh

berbtnt yang malauf dan mencegah dari perbuatan yang
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rnungkar,trehE iu berkata; "Perintah kepada kebajikan adalah

dengan mengajak memurnikan ibadah kepada Allah semata

tanpa ada sekutu bagi-Nya. Larangan terhadap perkara

mungkar adalatr mqncegatr penyembahan terhadap berhala

dan syetan." Ia menegaskan, *Jadi, barangsiapa mengajak

semua manusia kepada Allah, berarti telah memerintahkan

kebaikan, dan barangsiapa mencegah penyembahan terhadap

berhala dan syetan, berarti telah mencegatr perbuatan

mungkat."

€ee

i5; @ 3;ii6 &.6'ff i:a ifr Ji r<'11
L{*'gi;l3ufiffi@ *] tlies)1ri.. (.

@ *€36a,K;ffrit*Ait
"DAi jilirr. muela (orartg'otang nlusytik) menfuz's;taksrJ

lcarw, mat& ses:ulrrggufurya tela1h mendustalm iuga sebelutn

nrr}"|el<a l@wn Nilh, Aad darr Tsanrud. Dart kaurn lbralr.d,m

dun t<MnJ Luth, dan penhduk lvlady an, dart telah

diih;stat<m lvfusa, lalu Alrl- tnttgguhk;crrJ (odrzab't(:u,1 unfiik
ordr.g- orurrg l*fn', l<erwdim Al<u adzab nrr.:el<a, mal<o

(litwrtah)basairn.rritabesarnyal<ebercifrrl'Ifu (kcpada

nrl":elcaitu)." (Qs. Al ruii P21z 42'441

Talrwil fitman Allah: 
"6 

;'ifl|#i A:LL fi 3i#- "fi,iifr4il6-&#4fr:"ffi rif:#,r":wi
ncnfutstakon kamu, nuka sesungguhnya tew mendustakan iuga

't Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(102498).
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sebelum mefeka kaum Nuh, Aad dan Tsamud Dan kaum lbrahim

dan kaum L,uth, dan penduduk Madyan, dan telah didwtahan

Mrua, lalu Aku totgguhkan [adzabKuJ untuh otang0rang kofo,

kemudian Aku adzab mcreha, maka fiihatlahJ bagahnana besarnya

kebencian-Ku ftepada mereka itufr

Allah berfirman unttrk menghibur dan memotivasi Nabi

Mghammad SAW agar bersabar terhadap cacian, pendustaan, dan

penganiayaan yang diterima dari dari orang-orang yang

menyekutukan Allah, *Jika engkau, wahai Mutrammad, didustakan

oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, padatral engkau telatr

menyampaikan kebenaran dan argunen kepada mereka, serta

mengancam mereka dengan ad21b atas kekafiran mereka kepada

Allah, maka ittr sudah menjadi sunnah (kebiasaan) dan jalan hidup

saudara-saudara mereka dari umat-urnat terdatrulu yang mendustkaan

rasul-rasul Allah serta menyekuttrkan Allah. Oleh karena ihr,

janganlatr hal itu menghentikan langkatunu, karena adzab^,yarg

menghinakan telatr menanti merek4 dan pertolongan-Ku kepadamu

dan para pengilartmu pasti datang, sebagaimana telatr datang adzab'

Ku kepada para pendahulu mereka dari umat:umat sebelum niereka

sesudah diberi tangguh hiogga waktu yang dit€ntrkan."

Maksud lafazh 'ig i{tA Ii "Mol- sesungguhrrya telah

mendustakan juga sebelum mereko," maksudnya adalah sebelum

orang-orang musyrik Quraisy.

Maksud rafazh +4@ *3i5;'67f5; @ lfirlq 6',#
65 "Koum Nuh Aad dott Tsamud Dan kaum Ibrahim dan laum

Luth dan penduduk Madyan," adalah kaum Nabi S;4u'aib. Mereka

semua mendustakan rasul-rasul mereka. 6i AiiS "Dan telah

didustalran Musa."

Di sini Allah berfinnan, 8i A$i "Dan telah didustakan

Musa,' tidak paralel dengan latacr- sebelumnya, ,t"i i:ii. Hal itu
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karena kaum Nabi Musa adalah bani Isra'il, dan mereka telah
mer{awab senrannya serta tidak mendustakannya. Mereka yang

mendustakan Musa adalah Fir'aun dan kaumnya, yaitu kaum Qibthi.
Sebuah pendapat mengatakan bahwa kalimatrya demikian karena

Musa lahir di tengah bani Isra'il, sebagaimana Nabi SAW lahir di
tengah penduduk Makkah.

Firman-Ny tt 'iiA:t L{ft, "Lalu Aht tangguhpnn (adzab-

Ku) untuk orang-orang kafir." Maksudnya adalah, Aku tanggutrkan
adza;b bagi orang-orang kafir dari umat-umat tersebut, dan Aku tidak
menyegerakan hukuman darLadnb bagi mereka.

Matcsud lafazh, 'i|f i "Kemudian Aht adzab mereka,"
adalah, kemudian Aku jatuhkan hukuman kepada mereka setelatr
penangguhan tersebut.

Maksud lafa*^, 
"d-!'oU 

,3{i "Mrt- (ihatlah) bagaimana
besarnya kcbencian-Ku (kcpad" mereka itu)," adalah, lihaflah, wahai
Muhammad, bagaimana Alu mengubatr nikmat yang ada pada

merekq mencabut kebaikan-Ku kepada mereka. Tidakkah Aku
mengganti yang banyak menjadi sedikit, kehidupan menjadi kematian
serta kebinasaan, dan kemakrnuran menjadi kehancuran? Demikian
pula yang akan Aku lalokan terhadap orang-orang Quraisy yang

mendustakanmu. Jika Alat menanggutrkan mereka hirgg" batas waktu
tertentu, maka Aku pasti memenuhi janji-Ku kepadamu dalam unrsan
mereka, sebagaimana Aku memenuhi janji-Ku kepada rasul-rasul
selain-Mu berkaitan dengan umat-umat mereka. Kami binasakan
mereka dan Kami selarnatkanpara rasul itu dari mereka

coc
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'&L+LGbydrtiiKlf, ,i-;sn,gs
#/1|ffiiv,.r*ir

"BuapabarryaklcouyangKanitelahnetrtinasal<annya,
ydrrg penhdulquya ilalarnkeadaan zlwlim, malra (tenrbok
terrtoQ kota iU robrlh metwtupi atap.ataptrya dan (beraPa

barryak Fula) surnilr yfiW tclah ditingall<m dan istana
ydngtindi." (Qr. Al ruii pTlz 45)w

ratrwil fi-,-1T Auah: ''At 6-tit4l{ ri;s n ik
@ )"4 r-3-i.yf hiq+iL '& Z.:L A th*opo banvak
hota yang Kami tebh numbinosakannya, yang penduduhnya dalam
keadaan zhaliA maka [tembok-tembohJ kota ilu roboh menutupi
atap-atapnya dan [berapa banyak pu@ samut yang telah
dittnggolkon don istouyang thtgg|

Makstrd ayat di atas adalah, betapa banyak negeri, watrai

Muhammad, ymg Aku binasakan pendudtrknya karena mereka orang-

orang yang zhalim, menyembah tuhan yang tidak patut disembah, dan

mendurhakai Tuhan yang tidak patut didurhakai.

x'irman-Ny u t/4j) i[ '4tL',] "Mrko (tembok-tembok)

kota in roboh menutupi atap-ataprya. " Maksu&rya adalah, penduduk

kota-kota tersebut binasa" sehingga kota-kota itu menjadi kosong,
nurtnh, dan berjatuhan menutupi qJjr" it "Atap-atapnya."
Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25390. Abu Hisyarn Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Juwaibir, .dari

* Dalam manuskrip, lafazh (tdXX tertrlis ,i<L(, dan ini merupakan satu

bacaan. Redaksi yang lcami cantrmkan di sini adalah redal$i mushaf, aan lcami. akan membicarakan bacaan ini nanti.
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Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, q+iL '& f.i2|'ri
"Maka (tembok+embok) kota 

"itu 
roboh menutupi atap-

atapnya," ia berkata, "Lafazh ?iL artinya adalah runtuh.

LafazhlTApartinyaadalatratap-atapnya."er0

25391. Muhammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada f*i
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, L-)Y
"Roboh," ia berkata, "Maksudnya adalatr runtuh, tidak ada

seoftmg pun di dalamnya."err

25392. AI Hasan menceritakan kepada , kami, ia berkata:

Ab&lriazzaq mengabari karni, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dengan rekasi yang

semisalnya.el2

Firman Allah: {13;$ "Dan (berapa banyak pula) sutnur

yang telah ditinggallcan " Maksudnya adalatr, betapa banyak kota

yang lelah Kami hancurkan, dan 6.*ru banyak sumur yang telalt

Kami jidikan tidak berfungsi, dengan cara membinasakan pemiliknya

dan menghancurkan orang-orang yang mengonsumsinyq sehingga

sumur itu terpendam dan tidak berfungsi, maka tidak ada yang

mengambil airnya dan meminumnya.

Maksud latazh #;i3 "Dan istana yang tinggi," adalatt

bangunan yang tinggi dengaf batu besar dan batu kapur. Ia menjadi

kosong dari penghuninya, karena Karni telah menimpakan adza;b

kepada penghuninya lantaran perbuatan buruk merekq sehingga

mereka lenyap, dan yang tersisa adalah istana-istana yang tinggi tetapi

tidak berpenghuni.

"0 Lihat Ibnu Katsir dalam tafsirq"a Qn2q.
err Abdurrr*.aq dalam tafsirnya (3140).
erz lbid
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Lafazh i.j O* # dibaca iarr (kasrah) karena ma'thuf
(disambung) dengan #F. Tetapi sebagian ahli nahwu Kufah

mengatakan batrwa keduanya ma'thuf dengm, tli#, meskipun ini

hrrang tepa! karena atap adalah bagan atas bangunan, sedangkan

surnur ada di dalam tanah. Begitu juga dengan istana, karena negeri

tidak nrrtutr menimpa istana, melainkan sebagtag Pengiluti
runttrhnyE sebagran lain, sebagaimana firman Allah, ,y9@',ry lA
gYJl jllri "Dan (di dalam strga itu) ada bidodari-bidadari yang

bermati ieti, laksou mtfiiua yang tersimpan baik " (Qs. Al
Waaqi'atr 156l:22-23\

Jadi, menunrt pendapat yang kami sampaikan ini, makna ayat

tersebut adalah, betapa banyak kota yang Kami hancurkan karena

perbuatan dlalim penduduknya, maka kota itu nurtutr pada atap-

atapnya, sumurnya tidak berfimgsi, dan istana yang tinggi tidak

berpenghnni. Tetapi, ketika tidak ada faktor yang memb\atlafa^ i';
dibaca rafa' (dhammah), maka ia diikutkan i'rabnya dengan Jafaztt

Q#,dengan makna yang telatr aku jelaskan

Penalcwitan kami tentang lafaztt itfr lj seialan dengan

pendapat para atrli takr ril tairurya, dan yang berpendapat demikian

adalatr:

25393. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al. Husain

menceritakan kepada l@Ef, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al l(hurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, ifr;-; "Sumur yang telah

ditinggalkaa " ia berkata, "Maksudnya adalah, sumur yang

telah ditinggalkan."
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Ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah, yang tidak

ada pemilik ryu."' Mereka yang berpendapat demikian menyebu&an

riwayat-riwayat berikut ini

25394. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ifr )lr;
"Sumur yang telah ditinggalkan," ia berkafu'Maksudnya
adalah, pemiliknya tidak memanfaatkannya dan

meninggalkannya."eI1

25395. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

l$dwiazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada karni dari Qatadatr, dengan riwayat
yang semisalnya.els

25396. Aku menceritakan dari Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhatthak berkomentar tentang

- --firman Allah, ifr;-; "sumttr yang telah ditinggalkan,"
ia berkate "Maksudnya adalatr, tidak ada pemiliknya."er6

Para ahli takwil berbeda pendapat merigenai maksud lafazh

# r55 "Dan istana yang tinggi. " Sebagian berpendapat batrwa

maksudnya adalah istana yang dilapisi kapur. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25397. Mathar bin Muhammad Adh-Dhabi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abdurratrman bin Mahdi menceritakan kepada' 
kami, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Hilat
bin Khabbab, dari Ikrimatr, tentang firman Allah, )=$/*rt

er3 As-suyuthi cudram Ad-Dttrr At Mantsnr (6/61) dengan menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

"t Abdunazzaq dalam tafsimy a Qla$.elt lbid-
etu Az-T.ayq dldlarr- Ma'ani Al Qur'tt (41420).
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"Dan istana yang tinggi," ia berkata, "Maksudnya adalah,

yang dilapisi kapur.''r?

25398. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari Su&aq dari Hilal bin
Khabbab, dari Ilairnah, dengan riwayat yang semisalnya.el8

25399. Muhammad bin Isma'il Al Alunasi menceritakan kepadahg

ia berkata: Ghalib bin Fa'id menceritakan kepadalar, ia
berkata: Su$an menceritakan kepada kami dari Hilal bin
Khabbab, dari Ilaimatr, dengan riwayat yang semisalnya.ele

25400. Al Husain bin Muhammad Al Anqazi menceritakan
kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari
Asbath, dari As-Sndi, dari Ikrimah, tentang firman AllalL
..l"')2+; g*i: "Dan istana yang tinggt," ia berkata"

"Maksudnya adalah, yang dilapisi kapur."2o

25401. Mathar bin Muharnmad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Iktsir bin Hisyam menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ja'far bin Barqan menceritakan kepada karni, ia berkata"
eefiku berjalan bersama Ilaimab lalu ia melihat tembok yang

diberi kapur, lalu ia meletakkan tangannya pada tembok itu
dan berkata,'Inilah'$ yangdisebutkan Allah'."er

' 25402. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Awam
menceritakan kepada kami dari Hilal bin Khabbab, dari

er1 Al Qurthubi dalam Al Janil li Arrkon Al Qur'an (12288),Ibnu Al Jauzi dalam

_ 7ad Al Masir (51438), dn Az.7ay$ dalam Ma'oti Al Qttr'ot (41421).
er' Ibid
,re lbidw lbtd2t Kami tidak menemukannya dalam rujukan-nrjukan yang kami punya. Lihat arsar

sebolumnya.
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Ikrimah, tentang firman Allah, )=8 /*r-t "Dan istana yang
t@gt, " ia berkata, "Maksudnya adalah yang dibeii kapur."

Ikrimah berkata, "Kapur di Madinah disebut liii,."ezz

25403. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada karni, selurutrnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, #5
*-{ "Dan istana yang tinggi," ia berkata, "Maksriclnya

adalatr yang dilapisi dengan kapur atau perak."e3

25404. Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' menceritakan

kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, # ,53 "Dan istana yang tinggi," ia
berkata, "Maksudnya adalatr, yang dilapisi kapur."e2a

254015: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujahid, riwayat yang

semisalnya.e25

25406. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+b&mazzaq mengabari kami, ia berkata: Ibnu Juaij
mengabari kami dari Ath& tentang firman All ah, )# /;i
"Dan istana yang tinggi," ia berkata, "Maksudnya adalah,

yang dilapisi kapur."e26

% Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/43E) dan Al Qurthubi dalam Al Jami'
li Ahlram Al Qur'an02nq.* Lihat Tafsir Mujahid (21427).* Ibid

% Ibid% lbdrnaz,zaqdalanr tafsirny a (3 t39).
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25407. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

mengabari kami dari Ats-Tsauri, dari Hilal bin
Khabbab, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, fr
# "Dan istana yang tinggi," ia berkata, "Maksrirlnya
adalah yang dilapisi kapur."2?

Demikian pula riwayat dari Sa'id bin Jubair dalam kitab
penulis.

Ahli talxilil lain bahwa makstrdnya adalah istana
yang tinggr. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini :

25408. Muhammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah tentang firman Allah, )={ fi"Dan istana yang tinggi," ia berkata, "Maksudnya adalah,
para penghuninya mengokohkannya serta membentenginya,
lalu mereka binasa dan meninggalkan istana itu."2t

25409. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
t*bdvnazzaq mengabari karni, ia berkata: Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Qatada[ dengan riwayat
yang semisalnya.ze

25410. Aku menceritakan dari Husain, ia berkata: Aku mendengar
Abu Mu'adz berkata: Lrbaid bin Sulaiman mengabari kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang
firman Allalr" # ,5; "Dan istdna yolg tinggi," ia
berkata, "Lafazh # artinya adalah yang tinggl.","

w lbtd
% Ibtd
ne lbtd
tso Al qurdrubi dalam Al Jani' ti Arr*mn Al Qtr'ot (t2tB),Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (5143E), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil (3D91).
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Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang

mengatakan batrwa maksudnya adalah bangunar.r yang dilapisi kapur,

karena latazh U dalam bahasa Arab artinya kalrur, seperti yang

tertera dalam syur rajaz berikut ini,

#t, ,ru;,.rtt';ik
"seperti setetes air di antara batu sumur dan kapur."e3t

LatafuJli;lt adalah isim mafut dart'*.

Juga seperti syair Imra'Al Qais berikut ini,

J:,tA r15 lr J( ti
"Banjir tidak meninggalkan sebatang pohon htr,ma pun di Madinah,

dan tidak pula rumah yang dibangan dengan batu,

lrecuall yang dibangun dengan batu kapur dan batu besar."e32

Bisa jadi arti lafazir- t#;ir adalatr, yang ditinggikan
bangirnannya dengan batu kapur, sehingga ahli talfl,il yang

mengatakan bahwa arti lafaztt t#;ir adalah tinggr, sejalan dengan

talflMil ini, seperti yang tertera dalam syair berikut ini,

'r;i'uli ,f yL ,y fuiflyi:>t7

"Ia mengecatnya dengan kopur dan marmer, serta menutupinya

dengan kilsah (sejenis kapur),

lalu burung membangun sarang di puncabtya."e'3

n' Raia, ini milik Syammaktr bin Dhirar bin Harmalah Adz-Diwani (w.22 H1642
M), penyair Hadramaut yang mengalami masa Jahiliyah dan Islam.

e32 Lihat Ad-Diwan (lal.6l).
"' Bait ini disebutkan Abu Utaidah daJran Majaz At Qur'an Ql53), Az-Zanaj

dalam Ma'ani Al Qtr'an (41421), Al Qtrithubi dalam Al Jmri' li Ahkan Al
Qrr'an (1217 4), dan As-Suyuthi dalarr- Ad-Durr Al Mantsur (6/61) dalam sebuatt
atso dari Ibnu Abbas.

-rt J L' A.'.l7. t1-*:,
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Sebagian ahli bahasa Arab menakruilkannya dengan arti, yang

dihiasai dengan kapur, dan itu serupa dengan arti, yang dicat dengan

k"p*."n
cee

1i%. i$r, 5v 6M 3. 3'{'"K6,6$ oiil, ;ifr
$7ft4,1b;ff ;x€.sj3ii.-itJr*q|q.

"Mdl@ a1alvrih ntsela fidak@atorl iti rnilcabumi,lalu
nqela memptrrydi lwti yclrrg ilengan iat nrrl":ello dapat
memalwi atnt ntrlrtt}u.tJyai telingaydrrg ilengart itu,

mqelsdapatmendcrrgor?I(arenasesungulmyabulcnlah
matn itu, yangbutq tatd|i ymrgbutd, ialah}rf;i yong di

dalurJ ilado?" (Qs. Al ruii pzl: 45ln'

e3a Dalam manuskrip setelah kalimat ini rcrtrlis: Tamat jilid 16 Tafsir Ath-lhabari
dengan memuji Allah atas pertolongan-Nya dan taufik-Nya. Semoga Allah
melimpahlran lorunia kepada junjnngan kami, Muhammad SAW. Insya'allah

disusul jilid 17 yang diawali dengan taklvil firman Allah, ilA?A,Sfiawfr
irr, a lblx A $gj, 5,il13{q|"Vqil i{;t :1 li 6Jfi 4$ " M akt ap atrah

mereka tidak brjalm di muka bumi, lalu mqekt mempuryai hai yang dengan
itu mereka dapd memahanri atau yempuryai telinga yang dengan itu mereka
dapat mendengt? Koena sesunggulwya bukanlah mata itu yang buta, tetapi
yang buta, ialah hatiyotg di dalun dada""
Jilid 16 ini selesai pada bulan Dztrlqa'dah 715 H. Semoga Allah menganrpui
dosa pengarang dan penulisnya, seluruh umat lslam, dan orang yang
membacanya. Semoga semua orang Islam mendapatkan ampunan, ridha, dan
surga-Nya. lrzin.

"' Dalam manuslcrip, di sini adalah permulaan jilid 17, dan pada halaman pertama
terhrlis: Jilid 17 kitab Jami' Al Bayan /i Ta'wil Al Qur'aa karangan Syaikh
tnam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Jilid ini dimulai dari firman

Allatr surah Al Hajj, -(,'oJfi- 4fi{'"ts6,ifiAli#fr "Malca qakah mereka

tidak berjalan di muka btmti, lalu mereko mempunyai hati yang dengan itu
mereka dapat memaharzi. " Disusul dengan surah AI Mu'minuun, Al Furqaan,

@



Surah/.JHgj

@ #',T}i W;:i',;;ir #tH #fr* re f,,
(Maka apakah mereko tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapot memahami atau
mempunyai telinga yailg dengan itu mereha dapat mendengar?
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang
buta, ialah hati yang di dalam dada)

'Maksud ayat di atas adalatr, tidakkah orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat'Allah dan mengingkari kekuasaan-Nya
terhadap berbagai negeri, tidak berjalan sehingga mereka melihat
kebinasaan kaum-kaum sebelum mereka dan yang serupa dengan
mereka, yang s.rma-sama mendustakan rasul-rasul Allah, seperti kaum
Aad, Tsamud, kaum Luth dan Syu'aib? Dengan perenungan tentang
negeri-negeri tersebut dan ihwal penduduknya, mereka mengetatrui
sunnatullah yang berlaku bagi orang yang kufur, menyembah selain
Allah, dan mendurhakai para rasul-Nya, sehingga mereka kembali dari

neq$nSkangan dan kekafiran mereka. Apabila mereka
merenungkuutnya, memetik pelajaran darinya, dan kembali kepada
kebenaran, maka mereka mempunyai 

-q 6Mt $;i "Hati yang
dengan itu mereka dapat memahami," argumen-argumen Allatt
terhadap maktrluk-Nya dan kekuasaan Allah terhadap hal-hal yang
tami jelastcan, q i;:;;. if$ J "Atau mempunyai telinga yang
dengan itu mereka dapat mendengar," kebenaran, sehingga ia
memahaminya dan bisa membedakan antara kebenaran dengan
kebatilan.

hingga suratr Asy-Syu'araa', T:$ S7 $'6 "Merelca menjawab, 'Adalah sama saja

bagi kami'." (Qs. Asy-S1ru'araa' t26l: 136) Semoga Allatr melimpahkan kanrnia
kepada Muhammad dan keluarganya.
Halaman berikutrya dimulai dengan kalimaf Dengan menyebut nama Allah
Yang Matra Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Rabb, berilah kami kemudatran.



Firman Allah: ySJl 
";X 

* qF "Karena

TahirAthfilrfrldri

sesungguhrrya

bulranlah mata itu yang buta." Maksudnya adalah, mata mereka tidak

buta untuk melihat sosok dan bendq tetapi hati mereka buta untuk

melihat kebenaran dan mengetahuinya.

Kata ganti b pada lafazh #itf$ *e*pakan kata ganti

syain,"u seperti Lafazdr- ii''t l' * ilt "Sestrngguhnya Abdullatr

berdiri".

Disebutkan batrwa AMullah membacanya ltAlt ,r# I 'at|.ett

Ahh berfirman, $5ro,l%$rt;i r{.!i "Tetapi yang b*a,
ialah lwti yang di dalam dado," padatral hati itu tidak lain ada di hati.

f_Ial itu rurtuk menegaskan penrbicaraan, seperti dalam aya{

iS Afrg d;\6J;i- "Mereka mengatakan dengan mutuwa
qW yang tidak terkan&mg dalon lwtinya. " (Qs. Aali'Imraan l3J: 167)

ooo

-/ ao..!, ,lZ ) o- .aa
.'/lrJt9,$jLr-b)

<,!frq#,-riY
"Dart mrr:el<a menintal<epadarru agor adzab iat

disegual<mr, padalwl y'.jllah sel,ali-l<ali ddak al<sn nwryalahi
iarfi-Nya, Senrngguhnyo selrmi di sisi Tuhamrru odalah

seprti sqibu talun memmfi puhifiinganma."
(Qr.Al ruij pzlz 47')

t36 Lafa^lr di sini bukan kata ganti yang kembali kepada kata benda yang disebut
sebelumnya, melainkan sebagai partikel penafsiran.
Lilnt Risalatani!i Al-Lughahkarya Ar-Rawani (w. 3880 tI) Oal. 25).

e37 Lihat Ma'oi Al Qw'tqkuya Az-Zujai (laz\

q'*c".a|It6tr,,4J:
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@<,;"frq#"
Talrwil firman Allah: iYs';:frq{a,&"b3qq' a-., a .|o/ , ..

ilax,$J; vtii\ JGErsJJ etut, cti4;4
@ <,;"fr\, #" ,4V+ 'tzL;- 5b @an mereka meminta

kepadamu agar adzab itu disegerakan, padahal Allah sekali-hali

tidak akan menyalahi janii-Nyu Sesunggahnya sehari di sisi

Tuhanmu adalah seperti seribu tahun mcnurut perhitunganmu)

Maksud ayat di atas adalah, watrai Muhammad, orang-orang

musyrik di antara kaummu itu meminta dipercepat datangnya adzab

Allah di dunia, yang engkau ancamkan kepada mereka atas perbuatan

syirik dan pendustaan mereka terhadapmu menyangkut apa yang

engkau bawa dari sisi Allah, padahal Allah tidak akan menyalahi

janji-Nya kepadamu untuk menjatuhkan adzab dan hukuman-Nya

kepada mereka di dunia.

Allah pun menepati janji-Nya kepada mereka, sehingga Allatl

membinasakan mereka pada Perang Badar.

Para ahli takwil bqrbeda pendapat mengenai hari pada firman-

Nyu,. 6!fi q #,-;V *V'r+Ci 6b " sesungsuhnva sehari di

sisi Tihanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu."

Hari apa yang dimaksud?

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah hari-hari

Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25411. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Simak, ^{ari Ikrima}r, dari

Ibnu Abbas, tentang firman AllalL F.a -iV,43 '^--6-5b
<rjfrli) "sesrngguhrrya selwri di sisi Tuhanmu adalih

seperti seribu tahun menurut perhinnganrntt," ia berkata,
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"Maksudnya adalah hari-hari Allah menciptakan langit dan

bumi."e3E

25412. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, "V 
'^r2 6- $$"srtrngguhnya sehari di sisf

, Tuhrr*u...l" ia berkata, "Lyat ini seperti ayat, Jg @ jt
'Alif Laam Miim, Kitab (Al Qur'an) ini diturunkan...'. " (Qs.

As-Saj dah [32]: l -2) e3e

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah hari-

hari di akhirat. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

25413. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Simak, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Lamanya hisab pada

Hari Kiamat adalah seribu tahun."e{

25414. Ya'qub rirenceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyyatt
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id Al Jarir

menceritakan kepada kami dari Abu Nadhratr, dari Sumair

bin Nahar, ia berkata: Abu Hurairatr berkata" "Orang-orang

miskin dari kalangan muslim masuk surga sebelum orang-

orang lcaya, sekitar setengah hari." Alu lalu bertanya,

"Berapa lamanya setengah hari?' Ia batik bertany4

"Tidakkah kamu membaca Al Qur'an?"- Aku menjawab,

"ya:' Ia latu membaca, 6j"i;tU fS .iV$ 
"t 

6-6b

st Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10D499), Az-Zanaj dalam, Ma'ani Al Qtr'ot
(41422), dan Al Qurthubi dalam Al Jani' li Ahkom Al Qtr'an Qznq.

tse Ath-Thabari dalam tarikhny a (lD3).s Ibnu Athi)4yah dalam Al Mtthtto Al Wajiz (41127).



,,sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu

t ahun me nur ut P er hitunganmu."ear

25415. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Uwanah menceritakan kepada kami dari -Abu Bisyr,- dari

Muj ahid, tentang firman Allah, lir #,;k,$'^t26- Ob
5;fr "sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah

seperti seribu tahun menurut perhitunganmu," ia berkata,

"Maksudnya adalatr hari-hari akhirat. "

25416. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari SiJ-nak, dari Ikrimah,

ia berkomentar tentang firman Allah, ,)V $ '^tz6 6b
<'jfr g # "sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu

adalah seperti seribu tahun menurut perhitungonmtt," ia

berkata, "Ini adalatr hari-hari akhirat." Juga tentang firman

Alrah,'o:#'E #,fr $g'(rt + $tq-t " Kemudian'!r 
@rusan) itu naik trcpada'Nya dalam satu hili yang kadarnya

(amanya) adalah seribu tahun menurut perhinnganmu."

(Qs. As-sajdatr [32]: 5) Ia berkata, "Maksudnla adala]r Hari

Kiamat!'lakemudianmembacaayat,(11;;@t:4',;i;;iL
"sesungguhnya mereka memandang siksaan itu iauh
(mustahil). Sedangkan karni memandangnya dekat (pasti

terj adi)." (Qs. Al Ma'aarij l70l: 6-7)ea

Ada p"tUtO*r, pendapat mengenai alasan pengalihan

per4bicaraan dari informasi tentang permintaan orang-orang musyrik

agar disegerakan adzab, kepada informasi tentang lamanya hari di sisi

Allah.

$nahNHaii

sr Ahmad dalam musnadnyaQBai meriwayatkan arrar serupa *carumarfu' dxi
jalur riwayat lain dari Abu Hurairah.

s2 As-SuyuttridalanAd-Dwr Al Mantsur (6162).
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. sebagian berpendapat bahwa itu karena kaum tersebut

meminta diperceppt datangnya . adznib di dunia, maka Allah

menurunkan ayat, io373';ii,iiAii "roaohal Attah sepali-trali tidak

alran menyalahi ianii-Nya," untuk menurunkan adzab yang

diancamkan-Nya di dunia. Sesungguhnya satu h1i.qi sisi Ttrhanmu

yang beris i adzab bagi mereka di ,khi;; 
-ejfr q * 'ik

"seperti seribu tahun menurut perhitunganmu," di dunia'

Ahli takwil lain berpendapat bahwa peralihan ini sebagai

pemberitahuan dari Allah kepada orang-orang yang meminta

dipercepat datangnya adz,ab, bahwa Allah tidak akan

mempercepatrya, melainkan menangguhkan mereka hingga batas

waktu tertentu. Adzab yang larnbat bagi mereka sesunggUhnya sangat

dekat bagi Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada merek4

"Ukuran hari di sisi-Ku itu seribu tahun menurut perhitungan hari-hari

katian. Itu lama bagi kalian, tetapi cepat bagi-Ku'"

Ahli talcvvil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah, rasa

Menurutku, pendapat kedua lebih mendekati kebenaran,

karena Allah mengabarkan sikap orang-orang musyrik yang meminta

Rasulullatr SAW mempercepat datangnya adzab. Kemudian Allatr

meneabarkan ukuran hari di sisi-Nya, dan setelah itu Allah berfirman,
t^XF 366,*f '#g$U) "Dan berapatah banvab'rya tata

yang Aht tangguhkan (adzab-Ku) kcpadanya, yang pendudubtya

berbuat zhalim." (Qs. A1 Hajj l22i: a8) Di sini Allah mengabarkan

bahwa Dia memberi tangguh kepada penduduk negeri yang ztralim,

tidak menyegerakan adzabbagi nlereka. Dengan $gmikian, Allah telah

menjelaskan maksud 
^yut, 

Zi'i!l, #, -iiv tV '^-- 6- qt
,,sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun

menurut perhitunganmu," yaitvuntuk menafikan sikap bunr-buru dari

-Nya dan melekatkan pada-Nya sifat sabar menunggu'
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Jadi, maka takwil ayat ini adalah, sesungguhnya satu hari di

arfiarahari-hari yang ada di sisi Allah pada Hari Kiamat sama seperti

seribu tahun menurut perhitungan kalian. Penangguhan itu tidak lama

bagi-Nya, tetapi lama bagi kalian. Oleh karena itu, Allah tidak segera

mengadzab orang yang hendak diadzab-Nya sampai ia mencapai batas

waktu yang ditetapkan.

o00

h{yd,6,41 i_;q6H,
@)t;3

"Ddnbuapalahbanyalcrryal<ouydrrgAkutansguhl<f,rr
(dzab.Ifu)l<epadauyd,lmgpeilunuwaberbuatzhalim,

l<enudian Al<u adeab mel,:el<a, df,rr l:'r;rlvy a l<epada'I<ulah
kernbahnya (segala sewat,t)," (Qs. Al Haij l22k 48)

Talrwil firman Allah: '1;'rX)L 366,+A -#e gt
@ t;;t Xy VU @an berapalah banyaknya kota yang Aku
tangguhkan ladzab-Ku] kepadanya, yang penduduknya berbuat

zhalim, kemudian Aku adzab mereha, dan hanya kepada'Kulah

hemb aliny a I s e gala s es uat u])

Firman-Nyaz (7,A1 #e i|g) "Dan berapatah banyaknya

lrota yang Aht tangguhlan (adzab-Ku) kepadartya. " Maksudnya adalah,

Aku menangguhkan mereka dan menunda adzr;b bagi mereka, padahal

mereka orang-orang yang menyekutukan-Nya dan menentang perintah-

Nya. Itulah kezlraliman yang disebutkan Allah sebagai sifat mereka,

namur,Allatr tidak segera mengadzab mereka.

Allah lalu mengadab mereka di dunia dengan menjatuhkan

hukuman kepada mereka.

'ltrifi'"j
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Maksud lafad Lift 4t 
,'Dan hanya pcpada-Kulah

'lrembalinya (segala sesuatu)," adalah, hanya kepada-Ku mereka

semua kembali setelatr binasa, dan pada wa}tu itu mereka menerima

adnbyang tidak pernah berhenti. Demikianlatr kondisi kaummu yang

musyrik, yang meminta dipercepat datangnya adzab' Jika Aku

menanggutrkan mereka hingga batas waktu yang Aku tetapkan bagi

-.r.tu,-*aka sesungguhnya Alu pasti mengadzab dan membasmi

mereka dengan pedang, kemudian mereka kembali kepada-Ku, lalu

Kami menyakiti mereka dengan adzab lantaran dosa-dosa yang telah

mereka lakukan.

see

WVr6;rE@'*?r$K6ati'€fr $4ii
w:;ea'".{$@ LfSrrvwe

#aL5,143'ust
"Katnkmtlahr'Hai /rrarwsio" swmguh'nya aku adaldh

seorarJg pefiei puingatan ydrJg rryatf,l<epad4l<afiut' ,

Mak i*5. -oni yo,*g berhnfrrr dan rna*qialsrr ctttfictl.

mat yang-slwlit raasi msela antw\f,r. lart tezeki yarrq

naulif,. Dan. ***i*rg yarJgfuflsdlw ilmgart naksd
nenerfiang cyot,SU lkf,,.i ai** melen.,,hl<an (lcanamrt

unfirk i;rir*rrl ; mq ela itu adnlah p englwrri' p mgh'uni

nqala' (Qs. Al ruii l22lz 49'5Ll

w#wwwwffi
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sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata

kepada kamt*" Maka orang4rrang yang beriruan dan mengeriakan .

amal-amal yang shalih, bagi mereka ampunan dan rezeki yang

muti,a Dan orung-orung yang berwaha dengan malcsud menentang

ayabayat Kami dengan melemahkan fkemauan untuk berimanJ;

mereka itu adalah penghuni-penghani neraka)

Maksudnya adalah, katakanlah, wahai Muhammad, kepada

kaummu yang musyrik dan membantahmu menyangkut Allah tanpa

didasari pengetahuan, melainkan karena 49ngil.oti setiap syetan yang

sangat jrl'"q A 3-t:fi 6T7sS l6i qJi- ii "Katatrantah, 'Hai

manusia, sesungguhnya aht adalah seorang pemberi peringatanyang

nyata trcpada kamu'. " Aku peringatkan kalian agar hukuman Allatt

tidak menimpa kalian di dunia, dan kalian tidak menemui adz-ab Allatr

di akhirat.

Maksud lafazh '$ "Yong rryata," adalah, aku menjelaskan

kepada kalian peringatanku tentang perkara tersebut, dan aku

nyatakan peringatanku agar kalian melepaskan diri dari syirik dan

mewaspadai peringatanku tersebut. Aku tidak sanggup berbuat apa

pun urhrk kalian selain mengingatkan. Mengenai penundaan dan

percepatan aAzab yang kalian mint4 itu terserah Allah, bukan

unrsanku, dan alor tidak punya kuasa terhadapnya.

Nabi SAW lalu menjelaskan kabar gembira dan peringatannya,

tetapi kabar gembira tidak disebut secara eksplisit, karena ketika suatu

peringatan disebut berkaitan dengan suafu perbuatan, maka diketahui

batrwa kabar gembira itu berkaitan dengan lqvan perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, Allah berfirman, $A:.A$t "Maka orang-orang

yang beriman," kepada Allah dan Rasul-Nya, gL$li ij6-, "Dan

mengerjakan amal-arnal yang shalih," di antara kalian dan umat lain,

it# { "Bagi mereka ampunan,' yaiq dituratpnya dosa yang tela}r

lalu oleh Allah di dunia dan akhirat LS &1*, "Dan rezeH yang
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mulia," yaitu rezeki yang baik di surga. Hal itu sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

25417. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, Wl:.O-:fi
L; U':fi {,r43l lVt " Matca orans-orans vans

beriman dan iengeriakan amal-amal yang shalih, bagi

mereka ampunan dan rezeki yang mulia," ia berkata,

"Maksudnya adalatr surga."e43

Firman-Nyrz irDfi.WS:AW A$S "Dan orang-orang yang

berusaha dengan malaud menentang gyat'ayat Kami." Maksudnya

adalah, dan orang-orang yang berusatra melemahkan argumen-

argumen Kami lalu menghalangi manusia untuk mengikuti Rasul

Kami dan mengakui Kitab yang Kami turunkan.

Para atrli tal$ ril berbeda pendapat dalam menakwilkan lafazh

'USF "Dengan melernahkan." Sebagian berpendapat -bahwa

maksudnya adalah menentang. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

25418. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada karni, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

mengabariku dari Utsman bin Atha" dari ayahnya" dari Ibnu

Abbas, batrwa ia membacanya 'uDri dengan huruf atif di

dalam Al Qur'an selurutrnya. Ia berkata, "Maksudnya adalatt

menentang."%

Ahli takwil tain berpendapat batrwa maksudnya adalah,

mereka mengira dapat melematrkan Atlatr sehingga Allah tidak

'3 Lihat Al Baghawi dalam Ma' alim At-Taruil QDn).* lz-Za11a1 dalam Ma'ani Al Qttr'm (41424), Al Qurthubi dalam Al Jami' Ii
,nntanr lt Qar'tr (l2nt),An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (4/424), dan As-

Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6163), menisbatlcannya hanya kepada Ibnu

Jarir.
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berkuasa terhadap mereka. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25419. Mutrammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Altah, ' W):. e
'UAfr, "Ayat-ryat Kami dengan melemahkan," ia berkata,

"Maksudnya adalah, mereka mendustakaa ayat-ayat Allah,

lalu mengira dapat melemahkan Allatt, padatral mereka tidak

akan bisa melematrkan Allah."e4s

25420. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bdr;urazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dengan riwayat

yang semisalnya.ea6

Kedua takwil ini berdasarkan bacaan 'Uptfdengan fuaruf atif,

dan ini merupakan qira'at mayoritas ulama qira'at Madinah dan

Kufqh. Sedangkan sebagian ulama qira'at Makkah dan Bashrah
-1--tl.

mem6,Ecanya AyJf dengan tasydid pada hunrf iim dan tanpa huruf
attf, yang artur{ya, mereka melematrkan manusia dan mencegatr

mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW dan beriman kepada Al
Q*'*.'n' Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

*5 Abdr.nrazzaq dalam tafsirny a (31126) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(102500).* Ibtd.

q7 
lbnu Katsir dan Abu Amr membacanya ;}fi tanpa huruf atif, dengan arti,

mereka menganggap orang yang mengikuti Nabi SAW itu lematr. Seperti lafazh
,;ti* yang artinya Anda menganggapnya bodoh. Juga seperti 1a7a6 ;it"i yang

artinya" Anda menganggapnya fasik.

Mujatrid berkata, *Maksud lafazlr. ti;ii adalatr menghambat dan menggagalkan

manusia untuk mengikuti kebenaran." .

Ulanra qira'at selebihnya membacanya ,iru,i dengan hrtruf alif, yang artinya,

mereka mengira dapat melemahkan Kami.
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25421. Muhammad bin Arrrr menceritakan kepada kami, ia berkata:

.Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

. menceritakan kePada kami.

25422. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada karni, ia berkata: Warqa' menceritakan

kepada kami, selunrhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, 'u*tf "Dengan melemahlan"' ia

berkata, .,Maksudnya adalatr menghambat manusia untuk

mengikuti Nabi SAW."ea8

25423. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husaih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

semisalnya.eae

Pendapat yang benar adalah, keduanya merupakan bacaan

yang masyhru dan dipegang oleh para ulama qira'at, serta berdekatan

maknanya. Barangsiapa berusaha melematrkan ayat-ayat All+, berarti

telah berusaha melemahkan Allah, karena di antara -upaya

melemahkan Allah adalah melemahkan ayat'ayat Allah, berbuat

maksiat kepada-Nyq dan menyalafui perintatr-Nya. Di antara sifat

kaum yang Allah ttrnmkan ayat-ayat ini berkaitan dengan mereka

adalah menghambat manusia gntuk beriman kepada Allatl dan

mengikuti Rasul-Nya, serta berusaha mengalahkan Rasulullalt SAW.

Mereka mengfua dapat melemahkan dan mengalahkan beliau SAW,

padatral Allah telah menjamin akan menolongnya mengalatrkan

mereka. Jadi, itulatr upaya mereka untuk melemahkan Allah. Jika

I

Lihtt Hujjah Al Qira'a (l/4sl) dn At vofi li sloh Asyslathibwal, (hal.

266).qs 
uujanid dalam tafsirnya(2t427),Ibnu Abi Hatim dalam taftimya (102500), dm

Ib,nu Zanjalalr dalam Hajjah Al Qira'a (ll4tl).
x'Ibid
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demikian maknanya, maka bacaan mana saja yang dipegang ulama

qira'at, telah dianggap benar.

Lafazh 'Ugfr,adalah isim maful en iitt yang terambil dari

kata dasar'j+b,yanganinya, upaya dua orang untuk mengalahkan satu

sama lain. Sedangkan lafazh'n-y# artinya adalah menganggap

lemalr, mengikuti pola'Sii yang ferbentuk dari'i&.

Maksud Latatu # ALA ,X43 "Mereka itu adalah

penghuni-penghuni neralta, " adalah, mereka yang sifatrya seperti itu
merupakan penghuni neraka pada Hari Kiamat.

ooc

A dL! ti,jit$isSy ;i;{;;r., u, iul nf6 q
K\3\A1 Kt eA f iJ$ rt Ji;(, {li Uii -rtJ

@ryry
oDon Karni dntk menguttts sebehnrt l<snw seorctng rasttl
pun dan ttdak (p"lo) seorcfirg nabi, melainlran apabila ia
menputyaises'uahtl<einghwrJrsyetnnfiinmannas.tkl<aru

goilaan godaan terhadaD kcing.n.nn itu, Allah
menghildrrgl<f,n o1a yang dhnas.il&erJ oleh syetan ifii, dcn

Nlah mengwtlan dydt-ayat Nyo. Dan Nl.ahMaha
MengetalwilagiMalwBijal<sqa.' (Qs. Al Hajj l22l: 5Zl

:,A;iiWW'if xii&{*i-HAW
@r*t+KG @o" Kami iiaok r*igut^ sebelum kamu seorang

rasul pan dan tidak [pulal seorang nabi, melainkan apabila ia

,nempunyai sesuatu keinginan, syetan pun memasukkan godaan-

:{

,_[les_I-
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godaan terhadap keinginan ifu" Allah menghilangkan aPa yang

dimasuhkan oleh syetan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya

Dan Altah Maha Mengetahui lagi Maha Biialesana)

Menurut sebuatr riwayat, sebab dinrrunkannya ayat ini kepada

Rasulullatr SAW adalah, syetan melontarkan sesuattr yang bukan Al

Qnr'an melalui lisan beliau saat membaca ayat-ayat Al Qur'an yang

dittyunkan Allah kepada beliau, sehingga Rasulullah SAW merasa

susah dan gelisah. Allah lalu menghibur hati mereka dari kejadian itu

dengan ayat-ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25424. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengabarkan

kepada dari Ibnu Juraij, dari Abu Ma'syar, dari Mutrammad

bin Ka'b Al Qaruhi dan Mutrammad bin Qais, keduanya

berkata, *Rasulullah SAW duduk dalam sebuah pertemuan

Quraisy yang banyak didatangi orang, lalu pada hari itu
beliau berharap tidak menerima watryu dari Alllh agar

mereka tidak lari dari beliau. Namun Allah menurunkan

kepadabeliau, {j,(,3 K+V'J|C@ {; $yfit; 'Demi

bintang twtitco terbenam, km'vanrnu (Muhammad) tidak sesat

dan tidak pula keliru'. (Qs. An-Najm [53]: l-2) Rasulullah

SAW lalu membacdnya, hingga ketika beliau sampai pada

ayat, dj{r"i{rfi ",Fi@ ugli aJrt";'/;\ 'Maka apakah

pohtt kamu (hai orang'orang muryrik) menganggap Lata dan

(Jzza, dan Martah yang kctiga, yang paling terkemudian

(sebagai anak perempurn Allah)? ' (Qs. An-Najm [53]: 19.-

20) syetan menyisipkan dua kalimat melalui lisan beliau, Oll,

,i,A '*ia b$ ,,)iJ, ryjJli, (tulah Ghoraniq yang tinggi

[nama berhala], dan sesunggtrhnya syafa'at mereka benar-

benar ditmrapkan).
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Beliau lalu melanjutkan hiogga akhir surah. Kemudian beliau

zujud di akhir sura! dan semua orang sujud bersama beliau.

Batrkan Walid bin Mughirah mendekatkan tanah ke dahinya,

lalu ia sujud di atas tanah itu, karena dia sudah tua dan tidak

sanggup zujud. Mereka menerima apa yang beliau ucapkan,

dan berkata, 'Kami tahu batrwa Allah menghidupkan dan

mematikan, dan Dialah yzrng menciptakan serta memberi

rezeki, tetapi tuhan-tuhan kami akan memberi syafa'at bagi

kami di sisi Allah, karena engkau telatr memberi tempat bagi

tuhan-tuhan kami, maka kami mengikutimu'."

Pada sore harinya, Jibril AS mendatangi beliau, dan beliau

menyetorkan bacaan sruah kepada Jibril. Ketika beliau

sampai pada dua kalimat yang disisipkan syetan itu, Jibril
berkata, 'Alu tidak pernah menyampaikan dua kalimat ini
kepadamu!' Rasulullah SAW berkata 'Kalau begitu, aku

telah berbohong atas natna Allah dan mengucapkan sesuatu

yang tidak diucapkan Allah'. Allah lalu menurunkan ayat ini
r<epua" bgriaq i;AAriy-eJl rt$; * li$; t;,e-6V
f;j Ltr| 'Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan

lramu dmi apa yang telah Kami walryukan kepadamu, agar

lramu membuat yang lain secua bohong terhadgy .Kami'.
(Qs. Al Israa' $71: 73) Hingga ayat, U gi" ;i 4 { ?
'Dan lamu tidak akan mendapat seorang penolong pun

terhadap Kami'. (Qs. Al Israa' $71:75)

Beliau lalu senantiaga gelisaJr dan cemas hingga turun ayat ini

Ytrfi':Uffi$di*r'6.YYg,
ry ry K6 'Don Kami tidak meigttus sebelurm lamu
seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nab-i, melainkan

apabila ia rnempunyai sesuatu keinginan, syetan pun

memasulrlwn godaan-godoan terhadap lceinginan itu, Allah

rq
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menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, dan

Atlah menguatkan ayat-ayat'Nya' Dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana'.

orang-orang yang hijrah ke Habsyatr lalu mendengar bahwa

selurutr penduduk Makkah telah masuk Islam, sehingga

mereka pulang kepada keluarga mereka dan berkata, 'Kami

lebih mencintai mereka!' Namun mereka mendapati orang-

orang telatr berbalik manakala Allatr menghapus kalimat yang

dilontarkan syetan i1o:.:re5o

25425. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salmatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepada karni dari Yazidbin Ziyad Al Madani,

dari Muhammad bin Ka'b Al Qarztri, ia berkata, "Ketika

Rasulullah sAw melihat kaumnya berpaling dari beliau,

beliau pun berharap Allah menurunkan ayat yang

mendekatkan beliau dengan kaumnya. Selain rasa cbta dan

keinginan yang kuat wrtuk diikuti kaumnya, beliau ingin agar

Allatr melunakkan sikap keras mereka. Ketika Rasulullah

SAW berangan-angan demikian, Allah menunmkan ayat

{itvJ K+virr @ {i$Lilt; 'Demibintangt@tit@

terbenom, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula

treliru'. (Qs. An-Najm [53]: l-2) Ketika beliau sampai pada

ayat, dFfi"Afiti'zE3@ u36 6rt"7-+1 'Matta apatrah

patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan

(Jzza, dan Manah yang ketiga, yong paling terkcmudian

(sebagai anak perempuan Allah)?' (Qs. An-Najm [53]: 19-

2O), syetan melontarkan ucapan melalui lisan beliau" lantaran

beliau berangan-angan dan mengharapkan -dup{
menyenangkan kaumnya, ,iefi litbtfr i'f: ',Jil' u,9' utllt,

m ltl-thabri dalam tarikhnya (l/550). Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tozil(3D92).

r?,n
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(Itulah Ghoraniq yang tinggr [narna berhala], dan

sezungguhnya syafa'at mereka diterima). Ketika orang-orang

Quraisy mendengar hal itu, mereka senang dan gembira.

Mereka kagum karena tuhan-tuhan mereka disebut, sehingga

mereka bersorak-sorai terhadapnya.

Tentu saja orang-orsng mukmin membenarkan apa yang

disampaikan Nabi mereka dari Tuhan mereka, tidak

mencurigai beliau keliru dan terpeleset. Ketika beliau sampai

paAa ayat sajdah dan aktrir surah, beliau sujud, dan kaum

muslimin pun sujud, demi membenarkan apayarLgdibawanya

dan mengikuti perintaturya. Semua orang yang ada di masjid

dari kalangan Quraisy dan selainnya juga ikut sujud ketika

mereka mendengar nama berhala-berhala mereka disebut,

sehingga tidak ada satu orang pun, baik mukmin maupun

kafir, melainkan ia bersujud. Kecuali Walid bin Mughirah,

karena ia sudatr tua renta dan tidak bisa bersujud. Ia

-., mengambil segenggam tanah lalu bersujud di atasnya.

Kemudian orang-orang bubar dari masjid, dan orang-orang

Quraisy keluar dalam keadaan senang karena mendengar

nama berhala-berhala mereka disebut. Mereka berkata,

'Muhammad telah menyebut nama tutran-tuhan kita dengan

sebutan yang paling bagus. Dalam bacaannya itu ia

mendalorakan tuhan-tuhan Gharaniq, dan batrwa syafa'at

mereka diterima'.

Peristiwa zujud itu talu sampai kepada satrabat-sahabat

Rasulullah SAW yang ada di Habsyatr, dan dikatakan kepada

mereka bahwa orang-orang Quraisy telatr mastrk Islam, maka

beberapa orang dari mereka segera berangkat, sementara

yang lain tetap tinggal. Jibril lalu mendatangi Nabi SAW dan

berkata, 'Wahai Muhammad, apa yang kaulalcrkan? Engkau

telah membacakan kepada orang-oftlng aPa yang tidak aku



TafsbAh:Ihabdri

bawa kepadamu dari Allah, dan engkau telah mengucapkan

apa yang tidak diucapkan Allah kepadamu!' Pada waktu itu
R.asulullah SAW sedih dan takut kepada Allatr dengan

ketakutan yang luar biasa. Allah yang sangat menyayangi

beliau lalu menurunkan ayat untuk menghibur beliau,

meringankan beban beliau, dan memberitahu beliau batrwa

tidak ada rasul dan nabi sebelum beliau yang berangan-angan

seperti beliau, dan tidak pula menginginkan sebagaimana

yang beliau inginkan, melainkan syetan memasukkan godaan

ke dalam keinginan itu, sebagaimana syetan melontarkan

ucapan melalui lisan beliau SAW.

AUah pun menghapus apa yang dilontarkan syetan itu dan

menguatkan ayat-ayat-Nya. Maksudnya, engkau
(Muhammad surma seDerti nabi dan rasul lainnva. Allah
b,,r,qo*,. :$#$L<L#'{; )fr ur& tr"t1fi-6
+;rl A 'UlJ4j"Jl 'Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu

seorang rasul pun dan tidak (puta) seorang nabi, melattnkan

apabila ia tnempunyai sesuatu keinginan, syetan pun
memasuklran godaan-godaan terhadap keinginan itu'. Jadi,

Allah telah menghilangkan kesedihan dari Nabi-Nya,
melindunginya dari rasa takutnya, dan menghapus

penyebutan berhala-berhala yang dilontarkan syetan melalui
lisan beliau, bahwa itulah Gharaniq yang tinggi, dan syafa'at

mereka diterima. Ketika menyebut Lata, Uzza., dan Manat
yang ketiga" Allah 

-beqfirman , ,* { +isi i. * n 3
{g;"{q Axr'6U;1 ;;'qJie;, W Din berapa

banyalotya rnalaikat di langit, syafa'at mereka sediHt pun
tidak berguna lcecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang
yang dikchendaki dan diridltoi(Nya)'. (Qs. AnNajm [53]:
26) Malsudnyq bagaimana mungkin syariat tuhan-tuhan

kalian diterima di sisi Allah?
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Ketika beliau menerima ayat dari Allah yang menghapus apa

yang dilontarkan syetan melalui lisan Nabi-Nya, orang-orang

Quraisy berkat4 'Muharnmad menyesali ucapannya

mengenai kedudukan tuhan-tuhan kalian di sisi Allah, lalu ia
mengubatrnya dan mendatangkan yang berbeda!'

Kedua kalimat yang dilontarkan melalui lisan Rasul-Nya

tersebut telanjur menjadi ucapan setiap orang musyrik,

sehingga mereka semakin berpegang teguh pada keyakinan

mereka."95l

25426. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Daud, dari Abu Aliyah, ia berkata: Orang-orang

Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW, "Orang-orang yang

duduk denganmu adalatr budak bani fulan dan maula (bekas

budak) bani fulan. Seandainya engkas sedikit berkata baik
tentang tuhan-tuhan kami, maka kami akan duduk

. bersamamu. Para bangsawan Arab akan datang menemuimu,
dan jika mereka melihat orang-orang yang duduk bersamamu

adalah para bangsawan kaummu, maka mereka akan lebih

menyukaimu!"

Syetan lalu memasukkan godaan ke dalam angan-angan

beliau. Lalu turunlah ayat, "A$i',Fj @ u36 iAiV-!;l
f;;\ "Maka apakah patut kamu thar oiang-orang muiyrik)
menganggap Lata dan Uzza, dan Manah yang ketiga, yang

' paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)Z " (Qs.

An-Najm [53]: 19-20). Syetan lalu melontarkan ucapan

melalui lisannya, ,# | liii ,,i'j',#wi ,,.F, ,iltf,t ut
(Itulah Gharaniq yang tinggi [nama berhala]. Syafa'at

ett Atlr-Thabari dalam tarikhnya (11552) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tarail
(3De2).
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mereka benar-benar diharapkan. Berhala-berhala seperti

mereka tidak terlup**)
Nabi SAW pun sujud ketika membacanya, dan kaum muslim

serta orang-orang musyrik ikut sujud bersama beliau. Ketika

beliau menyadari ucapan yang melrurcur dari lisannya, hal itu
terasa berat bagi beliau. Allah lalu mentrunkan ayat, lft

#{; )i n & 6.(it3rJ "Dan Kami tidak mengutus

sebeluri kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang

nabi.... " Hingga firman Allah, ,* ry':r'6 "Dan Atlah
Maha Mengetahui tagi Maha Bijaksana."es2

25427. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin Salmah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu
Hindun, dari Abu Aliyah, ia berkata: Orang-orang Quraisy
berkata, "Wahai Mtrhammad, ymrg duduk denganmu adalatr

orang-orang fakir, miskin, dan lematr. Seandainya-e-ngkau

berkata baik tentang tuhan-tuhail kami, maka orang-orang

akan datang kepadamu dari berbagai penjuru!"

Rasulullatr SAW lalu membaca surah An-Najm. Hingga

ketika beliau sampai pada ayat, ',Fj @ ti| dli V;;1
{}g ''{!9i "Mala- apaknh patut kamu (hai orang-orang
musyrik) ,nenganggap Lata dan Uzza, dan Manah yang

lretiga, yang paling terkcmudian (sebagai anak perempuan

Altah)?" (Qs. An-Najm [53]: 19-20), kemudian syetan

melontarkan perkataan melalui lisan beliau, ,iJt w.tVt ,9i
rjrfj W6i (Itulah Gharaniq yang tinggi [nama berhala].

Syafa'at mereka benar-benar diharapkan). Ketika Rasulullah

SAW selesai membacanya, beliau zujud, diikuti oleh para

satrabatnya dan orang-orang musyrik, kecuali Abu Uhaihatt

e52 Lihat lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8/25001).



SurahNHaji

Sa'id bin Ash, ia mengambil segenggam tanah lalu sujud di

atasnya. Ia lalu berkata, "Telah tiba waktunya anak Abu

Kabsyatr untuk berkata baik tentang tuhan-tuhan karni.'

Lalu, sampailah kabar kepada para satrabat Rasulullah SAW

di Habsyatr batrwa orang-srurg Quraisy telah masuk Islam.

Apa yang dilontarkan syetan itu menyusatrkan Rasulullah

SAW, sehingga Altah menurunkan .ayar: u,6rt &(fi:(t
#'{; )ii "Dan Kami tidak mengutus sebelum ktmu

seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi...."es3

25428. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ketika ayat ini turun, af ifi;l
t:5t "Uo*o apatrah patut kamu (hai orang-orang musyrik)

menganggap Lata dan Uzza?" (Qs. An-Najm ffll, te)
Rasulullah SAW membacanya, lalu mengucapkan, idl5$ i$t

-* ririj ';fiietaj ,4iir (Itulah Gharaniq yang tinggf lnumu
berhala]. Syafa'at mereka benar-benar diharapkan). Lalu

Rasulullatr SAW zujud, sehingga orang-orang musyrik

berkata "Ia tidak pernatr berkata baik tentang tuhan-tuhan

kami sebelum hari ini!" Orang-orang musyrik pur sujud

bersama beliau.

Allatr-lalu mentrunkan uvut, &i'{i J fi ae6#, u)(i75(.a
.rr$ e'd$i 6t{ir6i{ "bil kim fidok *,,go,*

' sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang

nabi, melainlcan apabila ia mempunyai sesuatu kcinginan,

ryetan pun memasukkan gofuan-godaon terlwdap kcinginan

et3 As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (6166), menisbatkannya kepada Ibnu
Jarirdan Ibnu Mudzir.
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itu...." Hingga firman Allab #+i4t1i "Adzab Hari

Kiarnat." (Qs.Al Hajj B2l:55)esa

25429. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr

menceritakan kepada kami daxi Sa'id bin Jubair, ia berkata:

Ketika tunrn ayat, t;fS 6n "f/;1 "Maka apakah patut

lramu (hai orang-orang nusyrik) menganggap Lata dan

(Jzza?" (Qs. An-Najm [53]: 19) Kemudian ia menyebutkan

riwayat serupa.e55

25430. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami- dari ayahnya, dari IbnqAtbas, tentang firman

aiarr, #'{; )ii- e i)t5 n 64-Vt "Dan Kami tidak

mengutin sebelum kamu seorang rasul pun dan tidalc(pula)

seorang nabi...." Hingga firman Allah, *ryK|t'Do,
Attah Maln Mengetahui lagi Maha Bijaksana." la
mengatakan bahwa hal itu terjadi ketika Nabi sedang shalat,

' tiba-tiba turun ayat yarrg mengisatrkan tuhan-tuhan bangsa

Arab, talu beliau membacanya. Ketika orang-orang musyrik

mendengarnya, mereka berkata, "Kami mendengar

Muhammad berkata baik tentang tuhan-hrhan kita!" Saat

mereka mendekati beliau yang waktu itu membaca ayat,

{;jjl'ASi i96@ ogf afi ";'/;1 " Matrn apatrah patut

lramu (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan

(Jzza, dan Maruh yang lcetiga, yang paling terkemudian

(sebagai anak perempuan Allah) ?" (Qs. An-Najm [53]: 19-

e5a As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6167), menisbatkannya hanya kepada

Ibnu Jarir.

'55 lbnu Abi Hatim dalam tafsinrya (812502).
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20) syetan lalu melontarkan kalimat, W ,&t OlA, efri i,f

,Ft btr3lt (Sesungguhnya itulatr Gharaniq V6ne ti"gei,
darinyalah syafa'at diharapkan). Beliau pun membacanya.
Lalu turunlah Jibril AS untuk menghapus bisikan syetan itu,
kemudian Allah berfirman kepada beliau, geA;i 6r.67516
#'{; S{i |'Don Kami tidak mengutus sebelum knmu

seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi.,.. " Hingga
firman Allah, ryUKS "Dan Altah Maha Mengetahui
lagi Maha Bij aksana."es6

25431. Aku menceritakan dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
mengabari kami, ia berkata: Alru mendengar Adh-Dhatrhak
berkomentar tentang firman A[ah, )in{+i o-l1i75li
6'{; "Dan Komi tidak mengutu{sebelum kamu seorang
rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi," ia berkat4 "Saat di
Makkatr, Allah menurunkan kepada Nabi SAW ayat tentang

- - tuhan-tutran bangsa Arab, sehingga beliau menyebut nnma
Lata dan Uzza, secfia berulang-ulang. Ketika penduduk

Makkah mendengar beliau menyebut tuhan-tuhan mereka,
mereka pun merasa senang, maka mereka mendekati beliau
untuk mendengarkannya. Syetan lalu melohtarkan ucapan
dalam bacaan beliar+ ,;rfJb,tAt $ ,.,iJt 6er?, Ul, (Itulalr
Gharaniq yang tinggi, darinyalah syafa'at diharapkan). Dan
beliau pun membacanya demikian.

Allah lalu menurunkan ayat kepada beliau, 6# ut::lft;S
#{; )fi rr "Dan Xanr fidak mengutus sebelum kamu
seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi.... " Hingga
firman Allah, * j$K! "Dan Altah Maha Mengetahui
I agr Moha Bij aks ana.'$1

]l t"tu.;aUia dahm tafsirnya Qt427).
" Mu;ahid dalam taft irnya 8t427).
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25432. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada lemi, ia berkata: Yunus mengabarilo

dari Ibnu Syihab, batrwa Yunus bertanya ke-padanya tentang

firnan Allah, #{; Jfinl)ri ir,.l1i75-ti5 "Do, Kami

tidak mengut i ietefum kamu seorang rasul pun dan tidak

(pula) seorang nabi...." Ibnu Syihab menjawab: Abu Bakar

bin Abdurrahnran bin At Harits menceritakan kepadaku

batrwa saat di Makkah, Rasulullah SAW membacakan

kepada mereka, 6,t i K;P'Ji( @ {i$Litt; "Demi

bintang ftettfta terbenam, lcov'anmu (Muhammad) tifuk sesat

dan tidak puta kelirr,r " (Qs. An-Najm [53]: l-2) Ketika

beliau ,"*iui pada ayat, "{$1i ',iii @ t;J:S 6fr "f/;1
{;}fi "Mitra apalmh patut kamu (tai oiang-oiorg nuiyr*)
menganggap Lata dan Uzza, dan Manah yang kctiga, yang

pattng terlcemudian (sebagai anak perempuan Al\l)2 ",(Q,s.

An-Najm [53]: 19-20) beliau mengucapkan GttJ WW ttt

(Sesungguhnya syafa'at merela diharapkan). Rasuhllatt

SAW lupa, lalu orang-orang musyrik yang di dalam hatinya

ada penyakit itu, menemui beliau, mengucapkan salam

kepada beliau, dan merasa senang dengan bacaan itu. Beliau

lalu berkata kepada mereka, "Ucapan itu dari syetan." Allatl

lalu menurunkan ayat, gy{j#ni+i u.(&fVt "Dan

Kami tidak mengutus iebelutn kamu seorang rg.sul p:!n daf
tidaJc lpyta) seorang nabi...." Hingga ayat, ;l;li'ffr Uii
ifl$fi "Allah menghilangkan apa yang dimasuklan-oleh'

syetan itu.'esB

Jadi, talcrvil kalam ini adalah, watrai Mutrammad, tidak diutus

sebelumnya seorang rasul kepada suatu umat, dan tidak pula seorang

nabi yang diberi wfrYu, tetapi tidak diutus kepada suatu umat,

melainkan jika ia mempunyai suatu keinginan...."

'58 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8/25003).
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Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai maksud latazh

'Ia tnempurryai sesuatu keinginon" di sini. Aku telatr

menyebutkan pendapat satu kelompok ulama yang berpendapat bahwa

maksudnya adalah, keinginan dalam hati Nabi SAW agar kaumnya
mendekati beliau dengan cdra menyebut sebagian hal yang

menyenangkan mereka berkaitan dengan tuhan-tutran mereka. Juga

pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, keinginan Nabi
SAW dalam suatu kondisi untuk tidak berkata buruk tentang tuhan-
tuhan tersebut.

AhIi talfl /il lain berpendapat bahwa malsudnya adalatr, apabila
beliau membaca atau berbicara. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25433. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah
menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan
kepadpku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, li!
-H\ A $4,rt "rt{# 

"Apabita ia mempunyai sesuatu

- * lrcinginan, syetan pun memosukJran godaan-godaan terhadap
kcinginan itu," iaberkata, "Maksudnya adalah, apabila beliau
berbicar4 maka syetan melontarkan suahr perkara dalam
pembicalaarmya 11u. 

r:ese

25434. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

. l€mi, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada l€mi, selurubnya dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allatr, Vr(,t
"Apabila ia mempwtyai sesuatu kcingina4" ia berkata,

"Maksudnya adalah apabila beliau berkata."m

le Unat As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al tfiotnr (61ifr).m lbnu Abi Hafim dalm ta8irnya (tl250l).
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25435. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kard, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang riwayat yang

sama.96l

25436. Aku menceritakan dari Al Husain bin Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku menden-gar Adh;

Dhahhak berkomentar tentang firman Allah, {* frt -ll,

"Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu kcinginan, syetan

pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu," ia

berkata, "Maksudnya adatah membaca."s2

Pendapat ini lebih tepat unttrk menalmilkan kalam,

berdasarkan indikasi katimat selanjutrya, 'tr|t!4fi ;l;(,':il Uii
'.r>y.'ffr e4 "Allah menghilangkan apa yang dimasukkanlleh

syetan itu,' dan Allah menguatkan cyat'cyat-Nya." Itu karena ayat-

ayat yang diberitakan Allah, bahwa Dia menguatkannya, adal{t ayat-

ayat Al Qur'an yang diturunkan-Nya. Dengan demikian, 
-dapat

dipastikan batrwa yang dicampuri syetan adalah yang diberitakan

Altah batrwa Dia mengtrilangkan dan menggugrrkan lontaran

perkataan itu darinya, kemudian Dia menguatkannya dengan

menghapus perkataan tersebut (yaitu Al Qur'an).

Jadi, tahlril ayat ini adalah, Kami tidak mengutus sebelummu

seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia

membaca Kitab Allah atau berhrtur, maka syetan melontarkan ucapan

ke dalam Kitab yang dibacanya itu, atau dalam pembicaraan yang

dikemukakannya. Kemudian Allah menghilangkan dan menggugurkan

tr' Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (82500).
*'Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (8D503), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al

Mantsur (6/69), menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim, dan Asy-Syaukani

dilam Fath Al Qadir (31463),menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim.
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ucapan yang dilontaxkan syetan melalui lisan Nabi-Nya. Sebagaimana

dijetaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25437. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, $45 ;fiffi 4 "Atlah.menghilangtran

opayang dimasuk1ran oleh syetaiitu," ia berkata, "Allah lalu

menggugurkan ucapan yang dilontarkan oleh syetan'"e63

25438. Aku menceritakan dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Aku mendeyg1 !*;
Dhahhak berkomentar tentang firman Allah, ;l;U':i\'iii
f;4fi "Allah menghilangkan apa yang dimasulckan-oleh

syeton iht," ia berkata, "Jibril dengan perintatr Allatl

menghapus ucapan yang dilontarkan oleh syetan melalui lisan

Nabi SAW, lalu Allah menguatkan ayat-ayat-Nya'"'uo

-.Firman-xya:'.4!J; {itl e|'tr " Dan Atlah menguatlan

ayat-ayat-Nya. " Maksudnya adalah, Allah lalu memurnikan ayat-ayat

dalam Kitab-Nya dari kebatilan yang dilontarkan oleh syetan melalui

lisanNabi-Nya.

Maksud lafazh, # KG "Dan Allah Maha Mengetahui,"

adalah, Allatr Maha Mengetafiui kejadian yang menimpa hamba-

hamba-Nya" tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya'

Maksud lafazh ,* "Iagi Matw Biiafuou,' adalah, Maha

Bijakmna dalam mengatur dan mengaratrkan merel<a sesuai kehe'ndak-

Nya.

cco

s3 AlQtnthubi dalam Al Janti' li At ion Al Qtr'an OASD-r Ibnu Abi Hatim dalamta8irnya(t125003).
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i*W6 3,4 trfi e 6.fu,U i;l,:fi "*ti'J$.
@ /'rpw,'4',*)$i aY"&.fi

"Agar Dia meniadil<arJ aPa lartg dhnasuli'l.r;lrr oleh syetmr

irnt, sebagai abannbagi orutg:ordrJg ydrJg ili ilalarnlwtinya
ada p"rryakit dm yolrrgl<asar hfrhtya. Dan sesurl,gutvrya

q cnng- or cmg y olrrg lalirn ifii, benarb enm ddfr nJ p enrwsalwn
yolng sangolt." (Qs. Al ruii P2]: 53)

rarrwil rirman Anah: $fi e6-iti:-{4!}4fi C}-Y'S{;.
';A3$'dnWS Fi fee* o*r r*iii"dithoo apa vans dimosu-kkan oleh

iyetan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya

ada penyahit dan yang kosar hatinya)

Maksud ayat di atas adalah, maka Allah menghapus ucapan

yang dilontarkan syetan, kemudian Allah menguatkan ayat-a/at-Nya,

agar Allah menjadikan kebatilan yang dilont*lT,tl"qt pada benak

Nabi-Nya" seperti ucapan, ,;Sj '#w iti ,,,J5' uirslt 'ellt (Itulatr

Gharaniq yang tinggi [nama berhala], d* t"t,-gguh"Va syafa'at

mereka benar-benar diharaPkan).

Lafa^ U maksudnya adalah ujian yang diberikan kepada

orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq, yaitu keraguan

mengenai kebenaran Rasulullah SAW dan kebenaran yang diberitakan

beliau kepada mereka.

Penalcruilan kami ini sejalan dengag pendapat para ahli takwil

yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

25439. Muharnmad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadalr" bahwa Nabi SAW berharap Allah tidak

mencela tuhan-tuharurya orang-orang musyrik, lalu syetan
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melontarkan bisikan dalam benak beliaU maka beliau berkata,

"sesungguhnya tuhan-tuhan yang disembah itu syafa'atnya

benar-benar ditrarapkan, dan itulah Gharaniq yang tinggi."

Allah lalu menghapus perkataan itu dan nrenguatkan ayat-ayat-

Nyq tj{5 Afr"'l-t;t ,Mata apapah patut kanu (hai orang-

orang musyrik) rnenganggap Lata dan Uzza? ' (Qs.-An-Najm

Is3l : I e) Hingga-firman Atlab K;Vr:r'P1-6;:{! "7b1 Jy4 iy

W utq{iid;-( 'Itu tidak tain lwnyalah nama-rutma yang

Fam, dan bapak-bapak kamu mengada'adakonnya; Allah tidak

menurunlwn suatu kctermtgan pun untuk (merryembah nya'.

(Qs. An-Najm [53]: 23)

Ketika syetan melontarkan perkataan itu, orang-orang

musyrik berkata, 'Allah telah menyebut baik tuhan-tutran

kalian'. Mereka pun senane. Allah lalu menurunkan ayat,

Fi *$ 4 6-fu4^4-l;4s ,l:-t'''54i. 'Agar Dia

meniadikan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, sebagai

- cobaan bagr orang-orang yang di dalam hatinya ada
* 
penyakit dalam hatinya'."%s

25440. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang riwayat

yang tu*u.96

25441. Al Qasim menceritakan kepada kanii, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kafiIi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakg.dari Ibgu Juraij, tentang firman Allah, ,li-Y'54.
*i e$ O 6-tt''4 i;$i "Agar Dia meniaiikan apa

yang dimasuk*an oleh syetan rttt, sebagai cobaan bagi

orang-orang yqng di dalam hatinya ada penyakit dalam

hatinya," ia berkata, *Maksudnya adalah, bagi orang-orang

*' Lrh"t Abdurrazzaq dalam tafsimya (3140).* tbtd
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yang hatinya keras unhrk beriman kepada Allah, tidak
melunak, dan tidak gemetar. Mereka itulah orang-orang yang

menyekutLlkan Allah.'e67

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil
yang menyebutkan riwayat berikut ini:

25442. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

l6epadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, inWS'i#.$ "Dan yang kasar hatinya," ia berkata, "Maksudnya

aaaan orang-orang musyrik."e68

Firman-Ny r, $.pW ,Ai*;;$f 69 "Dan sesungguhrrya

orang-orang yang lalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang
sangat. " Maksudnya adalatr, sesungguhnya orang-orang musyrik dari
kalangan kaummu, wahai Muhammad, benar-benar menyalahi
perintah Allah dan jauh dari kebenaran.

eee

.H i,.'# 4# u'6${fr r;i \33 6-5i'F5

oDmt agdr orolr.g.ofimg yar.g telah diberi ilfitru, meyakini
bahwasarryd N Qur* an irl,tlah yfiWhak dnri Tuharvrrulalu

mq el<a b qhnan dilrJ tmduk hati mq ela l,cp adany d, don
sesnnggNt tvry a Nlah ddaldh P entb cri p ehn$uk b agi orung.

uang yarrgbefuwrJlnpado ialan yang lurus."
(Qs. Al ruii Vzl: 54)

*' Lihat Tafsir Al Qttrthubi 1ASq.s8 As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (6/59) dengan riwayat yang lebih
panjang darinyq serta menisbatkannya kepada Ibnu Mundzir.

# ** Syr!:(, i,$,Q'ifi 1fi";#.3 fr Gx
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Takwil firman-Allah: u '61{5 i;i '$} <rJi'n1;
-*r::'*i" Syrjfi 6-$ ,6'if LLi"r#;rt,fi q5 -e;ii,i3 6$
@ @an agar orang-orang yang telah diberi ilmq meyakini

bahwosanya Al Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereha

beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya

Allah adalah Pemberi petuniuk bagi orang-orang yang beriman

kepada jalan yang lurus)

Maksud ayat di atas adalah,l1t orang-orang yang memiliki

pengetatruan tentang Allah tafuu batrwa ayat-ayat yang diturunkan

Allatr, yang dipakai sebagai sandaran hukun Rasul-Nya, dan yang

menghapus ucapan yang telatr ditontarkan oleh syetan, adalah benar

dari sisi Tutranmu, wahai Muharnmad.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil

yang menyebutkan riwayat berikut ini:

25443. Al Qasim menceritakan kepada ka6i, ia berkata: Al Husain

- menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan
"- kepadaku *ti-mlo J-rqlj,- teptang firman Allah, <r-$i &;
4 ur, g3'S M $j\ "Don agar orans-orang vang
telah diberi ilmu, meyakini balm,asanya Al Qur'an itulah

yang hak dari Tuhanmu," ia berkata, "Maksudnya adalah Al

Qur'an."*'
oo@

5'^s i;at ffi; f* 4 Fi -4w a$i 36_{;

-/ O, , (... .t.:?
#rr :'i-\e#:'

s Al naghawi dalam Ma'alim At-Totzil (3295),Ib,nu Al Jauzi dalam zad al Masir
(5tM4), dan As-Suyrthi dalam Ad-hrr Al Mo*ur GnO), menisbatkannya

hanya kepada Ibnu Jarir.
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u 
D, dn senarJtidsalah or ang. orong W itu bq dda dalart

l<eragu-ragumt tsrhana| N Qtn'an, hinga datmglnpado
nsela saat (l<ematianrrya) dengm tiba'tha atau, datmg

t<epddnnsela dnzab HorriKinmat," (Qs. Al ruii V21: 55)

ralrwil riman Anah: '4 Fi -rw 6-5i \h{i roo"
senantiosalah orang-orang katir itu berada dalam keragu'raguan

terhadap Al Qur'an)

Maksud latazin 1|i aaaWkeraguan. Orang-orang yang kufir
kepada Allah senantiasa berada dalam keraguan.

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai rujukan kata ganti

i pada lataz/r-i*i.

Sebagian bependapat,U"ty" maksudnya adalah ucapan Nabi

SAW, ,;."fj',#6 ttfs ,&, upt'Ut (Itulah Gharaniq yang tinggi

[nama berhala], dan sesungguhnya syafa'at mereka dihargpkan).

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

25444. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada karni daxi Abu Bisyr, --d*i Sa'id bin

Jubair, tentang firman Allah, 4 Fi -r-w o-$i 36-{;
"Dan senantiasalah orang'orang lmfir itu berada dalam

lreragu-raguan terhadapnya, " ia berkata, "-Maksrl{n;a adalah

terhadap ucapan Nabi SAW , Aj Wtb'ob 1F w.t j)t'cJJ:.

(Itulah Gharaniq yang tinggi [nama berhala], dan

sesungguhnya syafa' at mereka diharapkan)."e70

25445. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

"' Ibnu Al Jauzi dalarnZadAl Masir (51444).
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firman Auah, '4 Fi -) w O-$i 36'i; "Dan

senantiasalah orang-orang ka/ir itu berada dalam keragu'

raguan terhadaprrya,i' ia berkata" "Maksudnya adalah,

keraguan terhadap hal-hal yang dibawa oleh iblis. Ia tidak

keluar dari hati mereka, sehingga ia membuat mereka

semakin sesat."eTl

Ahli talfl ril lain berpendapat bahwa kata ganti tersebut

merujuk kepada zujudnya Nabi SAW dalam surah An-Najm. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25446. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan

kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, tij
4 F-,c ; W A-$i J$- " o on s enant ias al ah or ang- or ang

kartr itu berada dalam keragu-raguan terhadapnya," ia

berkata, "Maksudnya adalatr, dalam keragu-raguan terhadap
-,.sujudmu."e72

Ahli takwil lain berpendapat batrwa kata ganti tersebut

merujuk kepada Al Qtr'an. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

25447. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, <rji36-'i;
4 Frc iW "Dan senantiasalah orang-orang twfir itu
berada dalam kcragu-raguan terhadap Al Qur'an," ia
berkata, "Maksudnya adalatr Al Qur'an."e73

er Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (812503).
ez lbnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (514/.4).
% Al qurthubidalamAl Janti' li Athot, Al Qur'an(l2lS7).
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Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah, kata ganti

tersebut merujuk kepada Al Qur'an,.yang dikuatkan ayat-ayatrya oleh

Atlah. Hat itu karena kat4 ganti ini lebih dekat kepada ayat, )4i
4: ,y'E$fi i;i \3;145i "Dan agar orans-orans yong'trtih
diberi ilmu, meyakini balnvasanyg 4l.Qur-'gn itulglt yang..hak dari
Tuhanmu," daripada ayat, t Li,fl C li tii '4 "Allah

menghilangknn apa yang dimasukkan oleh syetan itu." Kata ganti

dalam lafazh '{fi kembali kepada Al Qur'an, sehingga mengaitkan

kata ganti pada lafazh ry Fi - i "Dalam keraguan terhadap Al

Qur'an," dengan kata ganti pada lafazh, 4 crt ':;$ '6
"Bahwasanya Al Qur'an rtulah yang hak dari Tuhanmu." Itu lebih

tepgtlaltpada mengaitkannya dengan lafazir-V padaayat, ffii U
l;ElS 1{2 "Alloh menghilangkan apa yang dimasukkan oleh tfinn
itu." Karena lebih jatrh posisinya.

Firman-Ny ", iAAi#$, "Hingga datang kepada mereka

saat (lrcmatiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka

adzab Hari Kiamat." Maksudnya adalatr, orang-orang kafir itu
senantiasa dalam keraguan terhadap perkara Al Qur'an ini, hingga

kiamat datang terhadap mereka secara tiba-tiba, 11;1. .yaltu saat

manusia dihimpun untuk dihisab, # +i- 3(i dI J "Atou

datong lrepada mereka adzab Hari Kiamat."

Lafazh'27K. artiny atiba-tiba.

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai hari yang

dimaksud.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah Hari Kiamat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

25448. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

mengabari kami, seorang Syaikh dari Ktrurasan ya+g

dipanggil Abu Sasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

i
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eer\ku bertanya kepada Adh-Dhahhak tentang firman Allah,

# i -)tli 'Adzab Hari Kiamat', ia lalu berkata,

'f,,taksudnya adalah ad-,b pada suatu hari yang tidak ada

malamnyut 3te4

25449. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tumailafu

menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Jabir, dari

Ikrimah, bahwa Hari Kiamat tidak ada malamnya.rs

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr Hari

Badar. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

25450. Ya.qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyyatt

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujatrid, ia

berkomentar tentang firman Allah, # $ -)tli "Adzab

Hari Kiamat," ia berkata "Maksudnya adalah Hari

Ei8dt*.tte76

25451. ''Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritqkan-

kepadaku dari- Ibnu Juraij, tentang firman Allah, {}Y i
4 $ $li, "Atau dotang lcpada merepa adzib Hari

iiarnat," ia berkata, "Maksudnya adalah hari yang tidak ada

malamnya. Mereka tidak diberi tangguh hingga malam."

Mujatrid berkata, *Itulah adnbpada Hari Kiamat."ry7

e. Al naghawi dalan Ma'alim At-Tatuil (3D95), Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir

$tUo, dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qar'm (12187).
,, l,l gaghawi dalaln Ma'alim At-Taruil (3D95) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir(514M).
e5 Ibnu ei fauzi dalam Zad Al Masir (5tM4) dan Al Qurthubi dalam Al Jani' li

Alrkil Al Qur'an$Afi).m lbid



TafstuAh:thahari

25452. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Tumailah menceritakan kepada kami dari Abu

Hamz-ah, dari Jabir, ia berkata: Mujahid berkata, "Maksudnya

adalah Perang Badar. "eTE

25453. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Idris

menceritakan kepada'kami, ia berkata: A'masy mengabari

kami dari seorang perawi, dari sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, # $ .)fi "Adzab Hari Kiamat"' ia

berkata, "Maks.r[tyu adala]r Hari Badar'"e7e

25454. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, 1;+\:i
4$ "Adrob Hari Kiamat," ia berkata, 'lMaksudnya adalatr,

Hari Badar." Ia menyebutkannya dari Ubai bin Kaib'e8o

25455. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ma'mar mengabari

kami dari Qutuaut, tentang firman Allah, # $ 4t1i
"Adzab Hari Kiamat," ia berkata, "Maksudnya adalah Hari

Badar." Ia menyebutkannya dari Ubai bin Ka'b'eEt

Pendapat kedua ini lebih tepat, karena tidak ada alasan untuk

dikatakan batrwa mereka senantiasa berada dalam keraguan terhadap

At Qur'an hingga hari sa'ah datatgkepada mereka, atau Hari Kiamat

datang kepada mereka. Hal itu karena sa'ah berarti Kiamat'

Jika lafazh # # 
-1):i 

juga ditafsirkan dengan Hari

Kiamat, berarti Hari Kiamat disebut dua kali dengan dua lafazh yang

"t Al qurttrubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (12/87)'
e7e IbnriAbi Hatim dalam tafsirnya(8/2503) daa Az'Z,anaj dalan Ma'ani Al Qur'an

(4t427).
,to ibnu at fu*i dfdlan Zad Al Masir (5t4M) dan Al Qtuthubi dalan Al Jami' li

AhkamAl Qur'm(12187).
etr Abdurraz"aq dalam tafsirnya Q I aD.
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berbed4 dan itu sama saja tidak memiliki arti. Jika demikian, maka

takwil yang paling tepat adalah yang paling benar maknanya dan
paling logis, yaitu pendapatyangtelatr aku kemukakan.

Jadi, talfl /il ayat ini adalatr, orang-orang kafu itu senantiasa

berada dalam keraguan terhadap Al Qur'an, hingga datang kepada

mereka kiamat secara tiba-tiba, sehingga mereka menemui adzabyang
abadi. Atau datang hari yang penuh kesulitan, dan mereka tidak diberi
tangguh hingga malam, serta tidak pula ditunda kematiannya hingga
petang, melainkan rirereka dibunuh sebelum petang.

aa@

'rj*,w( 6s6 # ?i $, *4i -Jir
W:L);34W',J;$ *$*f;s.qjr'+,Afl

@s#$r:6#4fr
"Kelatasaan dihori itu ada pado y'.J;lah, Dia merrbelri
l<eputuson ili artara mrr:ell<a. Mal@ ofimg.orang yarrg

bqimon danbqamal shalih anolah di dalarn surgoyang
perJtthkerJikmotfrn.Danor(mg.or(mgydngl<flfadar.

r4nenfustal<m oyat ayatKanfi, rnf,l<obagi mrr:el<o adzab
yarrg menghinolloln " (Qs. Al Hajj l22l: 56.571

Takrivil fir qan N.uah: 6-i!g'Afi'be- S.
W9'f,i4'6@€#$,"o?WH.*i.mY#H

Dfu numbefi hepfiusan di antora mcreho Maha orang4rang yang
beriman don beramal shalih adolah di dalam surga yong penuh
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henikmatan Dan orang-orung yang kafir dan mendustakan ayat-

ayat Kami, maka bagi mereha adzab yang menghinahan)

Maksud ayat di atas adalatr, kekuasaan dan kepemilikan pada

waktu kiamat datang hanyalatr milik Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan

tiada seorang pun yang merebut dari-Nya. Di dunia ada banyak raja

yang dipanggil dengan nama ini, tetapi pada hari itu tidak seorang pun

yang dipanggil raja selain Allah Yang membuat keputusan di antara

mereka. Tegasnya, pada hari itu Allah membuat keputusan di antara

orang-orang musyrik dan orang-orang mukmin.

t!ti,6-f6 "Maka orang-orang yang beriman," kepada N
Qur'an, kepada Tuhan yang menurunkannyq kepada orang yang

membawanya, serta mengikuti halal dan haramnya, berbagai batasan

dan kewajibannya, pada hari itu berada 4|*1;A "Di dalam surga
yong penuh kcnihnatan. "

W'rjS "Dan orang-orang yang kafir," kepada Allah dan

Rasul-Nya, li34 "Dan mendustakaq" ayat-ayat yang adadalanr
Al Qur'an berkata, "Ia bukan berasal dari sisi Allah, melainkan

kebohongan€an yang direkayasa pleh Muhammad, dibantu oleh kaum
qr$, $tfr iil Ai)ft "Maka bagi mereka adzab yanglain," W # 4X "Maka bagi mereka adzab yang

menghinakan' Jadi, orang-orang yang demikian berhak memperoleh

adzab yang menghinakan di sisi Allah pada Hari Kiamat.

Arti lafazh q $(i "ldrab yang menghinakan,' adalah

adzab yang merendahkan di Neraka Jahanam.

ooo

'rfr g$Ativ Srki I ;f ,W A!2Hti <r.55

<1g9i;\l;{:;fr 6tiUaS5-
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"Dcln ofttng.orcmg yar.gbuhiitah di ialan Nlah,l'etwdiort
muela ditrrlrrnth atau. m.dti, benm'benm Nlah al<frrr

nirzrterit<f,rr lnpad" mqela rezeki ydrJgbaik (nnsa). Ddn
serunggulmya y'.Jilah anilah sebaik'bak pgrtni tezeki."

(Qs. Al ruii Pzl: 58)

Tarrwir firman Atrah: 6fij 13 ;{ J45 A'61t;,O-f5
@ 4")9i';'4 Jt':ii 6f(Z 6a K ;(ffi'$u (D an

otang4rrang yang berhijrah di ialan Allah, kemudian mereha

dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan rnemberikan kepada

mereka rezeki yang baik [surgaJ. Dan sesungguhnya Allah adalah

s e baik-b aih p emb eri reze ki)

Maksud ayat di atas adalah, orang-orang yang meninggalkan

kampturg halaman dan kelgarga demi mencari ridha Allah, menaati-

Nya, dan berjihad memerangi mustrh-musuh-Nya, ke-mudian mereka

terbunuh atau mati dalam keadaan demikian, 
tffr 

{hA "Benar'

benaP Atlah alcan memberikan kcpada mergka,"'pala Hari Kiamat

dengan memasukannya ke dalam surga-Nya't*t34 "Rezeki yang

baik" Baik di sini maksudnya adalatr muli4 atau berarti ganjaran

yang berlimpah. @rfi,';l ;{:',ii 6E "Dan sesungguhrtva

Altah adalah sebaik-baik pemberi rezeki," kepada orang-orang yang

menaati-Nya.

Disebutkan batrwa ayat tersebut turun menyangkut suatu

kelompok satrabat Rasulullah SAW yang berselisih pendapat tentang

orang yang mati secara biasa (tidak terbunuh) di jalan Allah. Sebagian

dari mereka mengatakan batrwa orang yang mati biasa sama seperti

orang yang terbunuh. Sebagian lain mengatakan bahwa orang yang

terburuh lebih utama. Allah pun mentrrunkan ayat ini kepada Nabi-

Nya SAW untuk memberitahu mereka mengenai kesamaan orang
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yang mati biasa dan orang yang terbunutr di jalan Allah dalam

memperoleh pahala di sisi-Nya. Sebagaimanaiwayat berikut ini,

25456. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Abdunahman bin Syuraih

mengabariku dari Salarnan bin Amir, ia berkata,: Fudhalah

menjadi panglima di kota Rodes.eE2 Ia membawa dua jenazah

yang salatr satunya terbunuh dan yang lain mati biasa. Ia

melihat orang-orang lebih banyak yrng mengantar jenazah

yang terbunuh itu ke liang lahadnya, maka ia berkata, "Wahai

kaum muslim, aku melihat kalian cenderung kepada ietazah
yang terbunuh dan lebih mengutamakannya daripada jenazah

saudaranya yang meninggal biasa?" Mereka berkata, "Ini
adalatr orang yang terbunuh di jalan Allah." Fudhalatt

berkata, "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, aku tidak

peduli dari liang mana aku dibangkitkan! Bacalah firman

euJ, ;3u |rJ.;, fr if ,# a!r36,6-f6. 'Dan

or ang-or ang yang b erhii rah di i alan Allah, kemudian mer eka

dibunuh atau mati...'. Hingga firman Allah, M';1fr'$F
i+ 'Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Penyantun'. " (Qs. Al Hajj l22l:59)est

eee

"sesnnggul*ya y'.Jilah al<frrr memasukl<m mrr.el<ake dalsnJ

suetht te"npdt (ilrgo) ydrrg mselca nwytl<ainya. Dan

et2 Rodes adalah sebuah pula di Laut Tengah yang ditaklukkan oleh Jrmadah bin
Abu Ummayyah pada masa Mu'awiyah.
Lihat Mu'jutt Al BuldttQITS) datMu'ion maUstu'iim Q1683).B Ibnu Abi Hatim dalam aftimya (5D503).
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sesunggulvny a y',J;lnh Mdha Mmgetalwi lagi Mdhn
Pm2anfinr." (Qs. Al Hrii l22l: 591

rat<wit firmau Allah: i+4 K6y?,SpljCt, 
"iW@ 3+ (Sesungguhnya Atlah akan mcmasukkan iriri" i,

dalam sualu tempat [sargal yang mereka mcnyuhainya Dan
sesangguhnya Allah Maha Mengetahai lagi Maha Penyantun)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah pasti memasukkan orang
yfng terbunuh- di jalan Allah dan yang meninggal di antara mereka
l^3;15-*4i2"Ke dalam suatu tempat yang mereka menyukainya,"
yaitu stnga.

Maksud firman-Nya 44 "Maha Mengetahui," adalah,
Matra Mengetahui orang yang hijrah di jalan-Nya serta orang yang
keluar dari kampung halamannya unhrk mencari harta rarnpasan atau
perkara duniawi.

- Matcsud firman-Nyqfl; "Lagr Maho Penyantun," adalah,
Matra Penyantun terhadap orang-orang yang bermaksiat di antara
makhluk-Nya, dengan tidak menyegerakan hukuman dan adzab bagi
mereka.

ecc

'X;r l'5, 1 4t :,;. "i .*,(J-;" C +u6'6fi34)S
3jfifrfi6L

" D emikionlah, ilfrrJ b m angsiap a merrb alas seirt ang dengan
penganiayacm yolng penah ia dsitakemilifrrJ ia dianiaya
lagi, pasti AJlah @mr,nolongrya. Sewngutmya /,Jllah
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benm -benm Malw P emaaf lagi MdIw P engotnpun,"
(Qs. Al ruij PZI: 60)

Talrvyil lirman Alla[:- 'A"l -1164( ii,6G:;34)i
3j,7 'fr ';1i -61Xi fih5 *:G @emikiantah, dan

barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang

pernah ia derita kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan

menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi

Maha Pengampun)

Maksud ayat diatas adalatr, ini untuk orang-orang yang hijrah

di jalan Allatr, kemudian terbunuh atau mati. Selain itu, Allatl
menjanjikan kemenangah bagi mereka atas orang-orang musyrik yang

menganiaya mereka dan mengusir mereka dari kampung halaman,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

25457. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menieritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, fi 4It
., 6j 11 di, 6G "Demikianlah, dan barangsiapa

membalas seimbang dengan penganiqtaan yang pernah ia

derita," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang musyrik
yang menganiaya Nabi SAW, lalu Allatr berjanji untuk

menolong beliau. .Allah juga berfirman demikian dalam

masalatr qishash."eu

Sebagian ulama mengklaim bahwa ayat ini turun berkaitan

dengan satu kelompok orang musyrik yang berhadapan dengan satu

kelompok kaum muslim pada dua malam terakhir bulan Muharrarn.

Kaum muslim tidak menginginkan perang pada hari itu, dalam bulan-

bulan haram, maka kaum muslim meminta orang-orang musyrik itu
untuk menahan keinginan mereka memerangi mereka demi

s Lihat As-suyuthi dr/tam Ad-Durr Al Mantsur (6172).
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keharaman bulan tersebut. Namun orang-orarig musyrik menolak
permintaan tersebut dan tetap memerangi serta menganiaya mereka.
Kaum muslim pun tegar menghadapi mereka hingga mengalahkan
mereka.Allahlalumenurunkanayat,'i.*,6-;(,$16L,;34)j
'ri$ "Dem*ranlah, dan barangsiapL membalas seimbang dengan

penganiayaan yang pernah ia derita kcmudion ia dianiaya lagi,"
Iantaran lebih dahulu diserang, sedangkan ia tidak menginginkan
perang. {1;l 19,I " Pasti Allah alan menolongnya. "

F irm an A llahz 3jS titlltt Ol " S e s un g guhny a A I I ah b e nar -
benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. " Maksudnya adalah,

sesungguhnya Allatr memberi maaf kepada orang yang membalas
terhadap orang yang menzhaliminya" serta mengarnpuni perbuatannya

terhadap orang yang lebih datrulu menztraliminya dengan balasan
yang setimpal sesuai perbuatanny4 tanpa melebihi batas.

ooo

,fit e :,<oi p.ii tei e 
jji U;:fi 4d{s

t, / ?, .z .6'1 4f,2
MgfaltoU

"Yarrg ilsnikim ial, ailaldhlrarena sesunggulvrya /.Jrlah
(lansa) mem.as,tkl<m malaml,e dalmn siang dmt

memasttkl<mt siangl<e dalarn malarn dmbahwcn(myo y'.J/lah

MaIw Mendengm lagi Mqha Melihat."
(Qs. Alruji pzl: 61)

Takwit firm. an arrah: 
-r-,Qisi g ijt ilijA 1\ 4t

@UA':{,",fi,#t$q(U# rrr"i a\i*ion itu, adatah
karena sesungguhnya Allah fhuosal memasuhkan malam ke dalam
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siang dan memasukkan siang he dalam malam dan bahwasanya

Allah Maha Mendengu lagi Maha Meliha)

Maksud ayat di atas adalah, 4{s "Yang demikian ini"

pertolongan yang diberikan Allatr kepada orang yang dianiaya atas

orang yang mengadiaya, karena Allah Maha Kuasa ^ry XqaJr?
sesuatu. Di antara bentuk kekuasaan-Nya adalah ,4i e 35 d*
"Allah (fuasa) memasulckan malam kc dalam siang." Maksudnya,

Allatr memasukkan waktu-waktu dari malam hari yang berkurang ke

dalam waktu-waktu siang. Jadi, waktu yang dilr5angi aJlah dari yang

satu itu ditambahkan-Nya pada yang lain. #t O 

"qii 
ffi "Don

memasukkan siang kc dalam malam. " Maksudnya, Allah

memasukkan waktu-waktu yang berhrang dali siang hari ke dalam

waktu-wakhr malam. Jadi, wa}tu yang diktrangi Allah dari'yang satu

itu ditambahkan-Nya pada yang lain. Dengan keluasaan seperti itulalt

Altah menolong Muhammad dan para sababat beliau terhadap orang-

orang yang menganiaya merelca dan mengeluarkan mereka dari

kampung halaman serta harta benda mereka.

Perbuatan AIIah yang demikian itu jugakarem Dia memiliki

pendengaran terhadap perkataan merek4 tidak ada sesuatu pun yang

tersembunyi daii-Nya; tagi Matra Melihat apa yang mereka kerjakan,

tidak ada sesuahr yang tersembunyi bagi-Nya. Semua itu terlihat dan

terdengar oleh Allatr, dan Dialah yang menjaga segala sesuatu, hingga

Dia membalas mereka semua atas ucapan dan perbuatan mereka.

o00
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SwahNHaii

"(I{uasa Nlah) ymg demiki$L itu, adalahl<mena
sewngulmya Allah, Dialah (Tulwri YarrgHaq dorJ

seswtgguhrrya apa saia yarlg mselu sera selain Nlah,
irntlah yangbatil, ilmr sewnguhnya Nlah, DiatahYang
MalwTi"ggilagiMalwBesar." (Qs. Al ruii PZlz 62)

Tarrwil fi rman At tah:,a76- i4( 6V sLf i.Kt 61rq
@ 3*41t;Jj"n g'ifr 6Y 

-[bfi 
?^ a;;i' 6r"*o AttahJ vans

demikian itu" adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah [TuhanJ
Yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain
Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang
Maha Tinggi lagi Maha Besar)

Maksudnya adalatr, perbuatan Allah memasukkan malam ke
dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dikarenakan
Allah adalah Matra Haq, tiada yang serupa dengan-Nya, dan tiada
sekutu serta tandingan bagi-Nya; dan apa yang disembatr oleh orang-
orang musyrik sebagai tuhan selain Allah adalah batil, tidak kuasa
membuat sesuatu pun, melainkan dialah yang dibuat.

Pesan ayat ini adalatr, walrai orang-orang yang.bodoh, apakah
kalian laxi dari menyembatr Tutran yang memberi manfaat dan
mudharat, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan segala sesuatu tunduk
kepada-Nya, lalu katian menyembah tuhan batil yang penyembahan
terhadapnya itu tidak mendatangkan manfaat bagi kalian?

Firman-Nya,',rHf(lilt'3'f f 6t"DansesungguhnyaAllah,
Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar." Maksud lafazh U:f\
"Yang Maha Tinggi," adalah, Allah memiliki ketinggian terhadap
segala sesuatu, Dia berada di atas segala sesuatu, dan segala sesuafu
berada di bawah-Nya.



Totsir Ath:flwbai

Maksud lafazh 3*?;f "Yang Maha Besar," adalah, segala

sesuatu berada di bawah Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih besar

dari-Nya.

Ibnu Jnraij berkomentar tentang firman Allah, 6ii1l1<r[
M, i .#i U "Dan sesungguhnya apa saia yang mereka seru

selain Allah itulah yang batil, " sebagai berikut:

25458. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu J*arj, tentang firman Allah, 11 6V
Mt/.+i'u6i4 "Dan sesungguhnya apa saia yang

mereka seru selain Allah itulah yang batil," ia berkata,'

"Maksudnya adalatr syetan. "eE5

Para ulama qira'at berbeda dalam membaca firman Allah,

+;i u6i$ ( OV."u Mayoritas ulama qira'at Madinah dan

Hijaz membacany" opu dengan huruf ta' dalam bentuk khithab

(orang kedua). Mayoritas ulama qira'at Irak (selain Ashim)

membacanya dengan hurufya' dalam bentuk khabar (orang ketiga).

Bacaan dengan huruf ta' lebih aku sukai, karena ayat ini
dimutai dengan kalimat berbentuk fihithab.

E@@
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T,a';l
s5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D504) dari Mujatrid, dan Al Mawardi dalam

An-Nukat wa Al Uyun (4R4) dart Qatadah.* Nufi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Abu Balrar membacanya dengan huruf ,a'.
Ulama qira'at selebihnya membacanya dengan huruf ya' dalam bentuk orang
ketiga

@t



" Apal<ah l(mw tiadf, nwlilwt, bahwasany a Nlah
nwwwruul<mr air df,ri lf,ngit, lalu iodiil.d, hnrJi ittr hiiau?

SesungguhnyaIJ;lahMahaHahtslagiMahaMengetalrui."
(Qs. Al ruij Pzl: 63)

rat<wir firman guah: ir.Xi iC ;.::4 ti <n dj';iti 2,1 3 -fr
T,3-51'1nt' gLz,#,f;ii (Apahah kamu tiada melihat,

bahwasanyaAllal, menurunkan ah dari langitr lalu jadilah bumi itu
hijau? SesungguhnyaAllah Maha Halw lagi Maha Mengetahui)

Allah Ta'alaberfirman, '1-fi "Apalcoh lcamu tiada rnelihat,"
watrai Mnhammad, /.li ;Z)( <, dj'iti <LT "Bohytasanya Altah
menurunlran air dari langi," yaitu air hujan. ?4 iE"fiAll "Lalu
jadilah bumi itu hijau," lantaran tumbuh-tumbuhan yang turnbuh di
bumi.

Firman-Ny r, j?i ,E* # "Latu iaditah bumi itu
hiiau." Lafazdr--# dibaca ,ofi 6t**mah), padatral lata;/r-

sebelitnnny" 3-fi{ibacaiazm(hrlang huruf akhimya). Hal itu karena

makna kalam ini adalah klubar (informasi), dan seolatr-olatr

kalimatnya berbunyi, "Ketatruilalr" watrai Mutrammad, Allah
menurunkan air dari langit lalu bumi rnenjadi hijau." Ketentuan ini
sama seperti syair berikut ini,

l1o. l. ...o t tt,..'aLJ,l*i'AtUf'b:, jyg gt g) Jt.J'jf

"Tidalrlrah kau bertarrya kepada rumahyang lama, dan ia alcan

berlwta, 'Apalcah gurun yang datar sama selwli itu memberi kabar
hari ini'?'at1

$;nahr'.JHdii

w Bait ini berpota baho tlrmit, png diucapkan oleh penyairnya yang terkejut
karena bertemu dengan keluarganya di suatu padang pasir. Lihat Ad-Diwan
(hal.9l).



Karena maksud syair ini adalatr, engkau

kepadanya, lalu ia berbicara.

@@@

Tatsir lJ;h:I'lu;.bari

telah bertanya

6t A1'^lfi 6b V"ii j 6 +ta\ O(,X
i^as

"Kepunyamr Nlahlah segala yang qdf, di lmgit dmt segala

y orttg ddd di bun i. D an sewngulmy a y'.J;lah benm'benm
MahaKayalagiMahaTrpuii." (Qs. Al Hajj 12212 64)

dan segala yang ada di bumi" Dan sesangguhnya Allah benar-benar

Maha Kaya lagi Maha Terpuii)

Maksud ayat di atas adalah, bagi Allah kekuasaan terhadap

apa-apayang ada di langit dan di bumi. Mereka semlur adalah hamba-

hamba-Nya, milik-Nya, dan ciptaan-Nya. Tiada sekutu bagi-Nya

dalam semua itu, dan dalam sebagiannya. Sesungguhnya Allatr Matra

Mandiri terhadap setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan

merekalah yang membutuhkan-Nya; lagi Maha Terpuji bagi hamba-

hamba-Nya atas karunia serta pertolongan-Nya bagi mereka.

@@@
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" Apal<ah lranw tiada melilwt bahw asany a Nldh
merrunduklr;olrrbashnu aPa yang ada dihttrJi donbahtera
y dng bulay ar di larfiin ilmgan perintah.Nyo. D an Dia
menahmr (beiln fudo) langit iolathl,c,burrli, melainl<an

dengarr igin.Nyo? Sesnngguhny a Nlah b enar.b enar Malw
P engasih lagi Malw P erry ay ang lnp ada mf,nusio,."

(Qs.Al rujj Pzl: 65)

Tar<wil fimen Atrah: a,sl,iiir6 "ijfi ac K 4r,il"6'; 5l
@ U lr'4 n€fU'itrt fx'y,{, "i$, S'g; S ierfr ,i& "it#(Apakah kamu tioda nclihat bahwosanya Allah menundukhan
bagimu apa yang afu di btani dan bahtera yang berlayar di lautan
dengan perintah-Nya Dan Dia menahan [benda-bendal langit jatuh
ke bumi, melainkon dengan izin-Nya? Sesangguhnya Allah benar-
benar Maha Pengosih lagi Maha Penyayang hepada mmusia)

Malsud ayat di atas adalalq tidakl@h kanru melihat batrwa
Allatr rgenundukkan bagi kalian, watrai manusiq binatang ternak yang

ada di bumi, sehingga kalian bisa mengaturnya untuk kebutuhan-
kebutuhan yang kalian inginkan?

Maksud Lata?h 
"&# A "; 

r{fi| "Dan bahtera yang
berlqtar di lautan dengan perintah-Nya, " adalah, Allah
menundukkan bagi kalian kapal-kapal yang berjalan di laut dengan
perintatr-Nya, yaitu kelarasaan-Nya.

Para ulama qira'at berbeda dalam membaca latazh 
"j6ff5"Dan bahtera yang berlcyar."eEE Mayoritas ulama qira'at dari

berbagai negeri membacanyu ,ifit| dengan nashab (fathah), yang

ett Mayoritas alama qira'dmembacanya,iiif6 dengan nashab.

As-Sulami, Al A'raj, Thalhah, Abu llaiwah, dan Az-Za'farani membacanya
dengan dhanmah sebagti mubtada'.
LihLtAl Bahr il Mrtirt karya Abu Hayyan (71533).



TafsirAthlfhfuan

artinya, Allah menundukkan bagi kalian apa yarrg ada di bumi, dan

juga balrtera.

Lafazh ,!$1j ma'thuf padu(i, d*denganpengulangan lataz/r-

itr, maka kalimatnya seolah-olatr berbunyi \f ii i$il olj.

Diriwayatkan dari Al A'raj, batrwa ia membacanya dengan

r afa' sebagai permulaan kalimat.

Menurut kami, qira'at yang benar adalah dengan nashab,

karena ada kesepakatan argumen dari para ulama qiTa'at.

. Firman-Nya: ,,;i"v,Jt,ifi&'6 6iart A,rU "Dan Dia

menahan (benda-benda) langit iatuh trcdumi, melainkan dengan izin'

Nya?" Maksudnya adalah, Allah menahan langit dengan kekuasaan-

Nya agar tidak jatutr ke bumi kecuali dengan izin-Nya.

Firman-Ny", i4 \ty) ,y.9{Kt4 "sesungguhnv.a Allah

benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lcepada manusia."

Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah memiliki sifat lembut dan

sayang terhadap mereka. Di antara kelembutan dan kasih sayang Allah

terhadap mereka adalah, Allah menahan langit agar tidak jatuh ke

bumi kecuali dengan izin-Nya, dan Allah menundukkan bagi kalian

apayarLg disebut-Nya di dalam ayat ini sebagai karunia Allah kepada

kalian.

a@
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SurahAlHajj

l<firw (last), sesu,uggufurya rn.olrrusia if;.t, benar.benm s(mgdt
mengingl<ari nilqnat. BaSt tiap.tiap umat talahKanri,
tetzlplrrlrJgrylolriattfftenttlyarJgmer:el<alal<ulr;;lr.rmal<a
jangartlahsel<ali-l<alimrr:el,ameffrbdrJtahlenuudalart

urus(m (vyariat) ini dm serulahlnpada (ayan a) Tuharwnu.,

S esnngz lwry a l<firw b enar -benar b u ada p ada i alan y fiw
hn:.,ts." (Qs. Al ruij PZlz 66.671

menghidupkan kamu {lagil, sesungguhnya manusia itu, benar-

benar sangat menginghari nikmat Bagi tiap-tiap umat telah Kami
tetaphan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah

sekali-kali mereka membantah kamu dalam utusan [syariatJ ini dan

s.erulah kepada [agamal Tuhanmu Sesungguhnya kamu benar-

benar berada padajalan yang lurus)

Maksud ayat di atas adalah, Allah yang melimpahkan nikmat-

nikmat ini kepada kalian. Dialah yang menjadikan kalian jasad yang

hidup karena kehidupan yang diciptakan-Nya dalam diri kalian,

padatral sebelumnya kalian bukan apa-apa. Kemudian Dia akan

mematikan kalian sesudah kehidupan kalian dan melenyapkan kalian

sesudatr datang ajal kalian, Allah lalu akan menghidupkan kalian

sesudatr kematian kalian pada waktu kalian dibangkitkan pada Hari

Kiamat.

Firman-Nya :';LU)'bfi]i,1'"ir7 " S w urgguhny a manus i a i tu,

benar-benar sangat mengingkari nilonat. " Maksudnya adalah,

sesungguhnya anak Adam benar-benar mengingkari nikmat-nikmat
yang dikaruniakan-Nya kepada mereka, berupa penciptaan dalam



Tafsir Ah:I'lwfuri

bentuk yang baik, penundukan apa-apa yang ada di laut dan darat,

serta tidak membinasakannya dengan menahan langit agar tidak jatuh

ke bumi, padahal anak Adam menyembah tuhan-tuhan selain Allah

dan tidak memumikan tauhid bagi-Nya.

Firman-Ny * K7ig1;iA S$ "Bogi tiap-tiap umat telah

Kami tetapkan syariat tertentu. " Maksudnya adalah, bagi setiap kaum

ada seorang nabi sebelummu, Kami adakan bagi mereka kebiasaan-

kebiasaan yang mereka jalankan dan tempat-tempat yang biasa

mereka kurjungi untuk beribadatr kepada-Ku, menjalankan

kewajiban-kewajiban kepada-Ku, dan melakukan pekerjaan yang

harus.

Akar maknakata K5, adalah tempat yang biasa dikunjungi

seseorang untuk berbuat baik atau buruk.

Lafazh tivi. gli lfi. 4 artinya adalah, tulan memiliki

tempat yang bisa didatanginyu rotik berbuat baik atau buruk. Disebut

manasik haji karena umat Isla6 biasa berkunjung ke tempat tempat

yang diggnakan untgk melaktrkan pekerjaan-pekerjaan haji dan

umratr.

Lafazhini memiliki dtra pola bacaan, yaitu:

Pertama, &l-X' dengan kasrahpada htrruf sin. Ini merupakan

dialek Hijaz.

Kedua, |!*i dengan fathah pada huruf sin. Ini merupakan

dialek Asad.

Kedua pola ini digunakan dalam qira'at.

Para ahli talcwil berbeda pendapat mengenai maksud lafacn

Kal$e{A:fr ,Bagr tiap-tiap umot telah Kami tetapkan symiat

tertentu. " Syariat atau ritual apa yang dimaksud?



SwahNI:Iaii

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah hari besar

yang biasa mereka rayakan. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

25459. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku d*i 4li, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, fuw;i3 $- "Bogi tiap-tiap umat telah

Kami tetapkan syariat tertentu," ia berkata, "Maksudnya

adalah hari besar."ete

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah

menyembelih Kurban dan mengalirkan darah hewan Kurban. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25460. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepadq k4mi dari Mujahid, tentang firman

Allah, Kfi,C|Gfi,fr "Bagi tiap-tiap wnat telah Kami
'- tetaplcan syariat tertentu," ia berkata" "Maksudnya adalah

mengalirkan daratr (menyembelih) hewan Kurban di

Makkah.'eeo

25461. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

lblu Ab! Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, if
l4e6 "Yang merefta lahtftan," ia berkata, "Maksudnya

adalah mengalirkan darah hewan Kurban."eel

Lihat As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6147).

Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D500 dan Al Qurthubi dalam Al
Jani' li Ahkam Al Qur' ot (1258).
Mujahid dalam tafsirnya Q1425) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D504).
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25462. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, Kfr'
"syariat tertentu," ia berkata, "Maksudnya adalatr

menyembelih Kurban dan haji."s

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalatr

mengalirkan daratr pada hari-hari Nahr di Mina, karena manasik yang

diperdebatkan orang-orang musyrik terhadap Rasulullah SAW adalatt

mengalirkan darah hewan Ktrban pada hari-hari ini. Perdebatan

mereka dalam pengaliran darah hewan, sesuai dengan yang

diberitakan Allah tentang mereka dalam suratr Al An'aln. Hanya saja,

itu bukan disebut manasik, karena yang disebut manasik adalah hewan

Kwban. oleh karena itu, kami katakan batrwa maksud lafazh (lt7 a
tempat ini adalah sembelihan dengan sifat-sifat yang telah kami

sebutkan.

. Firman-Nya: "fS Aifu*.ii "Moko Janganlah se,kpli-kali

merelra membantah timu dalam urusan (syariat) ini. " Maksudnya

adalah, janganlatr orang-orang yang menyekuhrkan Allah

membantatrmu, wahai Muhammad, mengenai sembelihan dan

ritualmu, dengan berkata, "Apakah kalian memakan apa yang kalian

sembelih, tetapi kalian tidak memakan bangkai yang dimatikan

Allah?' Karena engkau lebih benar daripada mereka, karena engkau

benar dan mereka keliru!

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil
yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25463. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firrran

Yn Abdunazzaq dalam tafsirnya (3/41) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(8r2s04).
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AllalL "ifi A Jfi*- \6 "Malca ianganlah selwli-trati

mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini," ia
berkata, "Maksudnya adalah sembelihan."e3

25464. Muharnmad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, A66*-fiz lot-i'lt "Maka janganlah sekoli-kali merelca membantah lcamu
'aob* urusan (syariat) ini," iaberkata, "Maksudnya adalah;

jangan segan-segan memakan daging sembelihanmu.'#a

Firman-Nya: E 6t 66 "Dan serutah kepada (agama)

Tuhonmu." Maksudnya adalatr, wahai Mutrammad, serulah orang-

orang yang membantatrmu dari kalangan yang menyekutukan Allah,

berkaitan dengan ritual dan sembelihanmu itu, agr mengikuti
perintah Tuhanmu, dengan tidak memakan selain yang mereka

sembelih, setelah mereka mengikutimu dan membenarkan apa yanrg

kaubawa kepada mereka dari sisi Allah, serta menjautri sembelihan

unhrk qrhan-tuhan dan berhala-berhala. Sesungguhnya engkau, wahai

Mtrhammad, berada pada jalan yang lunrs, tidak menyimpang dari

kebenaran, berkaitan dengan ritual yang ditetapkan Allah bagimu dan

bagi umatnu. Merekalah yang sesat dari jalan yang lurus, karena

mereka menyalahi perintatr Allatt dalam masalah sembelihan,

makanan, dan penyembahan berhala.

eee
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Lihat lbnu Abi Hatim dalam taBirnya (E12504).

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3 I 4l).
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"Dortiilamuekan'rrrnbolrrtahllfrrurmal<akf,tal<ffilah,
' lJlah lebih mengetalwi tettmq a\a y mtg l<mw Wal'arr' .

lJlah dkfrrJ mmgodili ili mtaral<anau PadrlIariKirlmmt
tatang a\ayangkfirru dalwlu selalu berselisih padmtya."

(Qs.Al ruij PZI: 68,69)

rarrwil firmar Altah: ,6iiGD 6J4hae1frfrJi 3$G,'b
@ ajii *. -K q.1:#'6--'4:&- @ai i*a mereka

membantah kamu, maka katakanlah, 'Allfrh lebih mengetahui

tentang opa yang kamu kerjahan o Allah akan mengadili di antara

kamu pada Hari Kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu

berselisih padanya)

Maksud ayat di atas adalah, Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Apabila orang-orang yang menyekuttrkan Allatl
membantahmu tentang sembelihanmu, watrai Muhammad, maka

katakanlatr, 'Allah Maha Mengetatrui perbuatan kalian dan kami'."

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berilut ini,

25465. Al Qasim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, SjiC ir$ "Don iika meretra membantah kamu," ia

berkate "Maksudnya adalah perkataan orang-orang musyrik,

'Hewan mati yang disembelih Allah [tidak kalian makan,

tetapi hewan yang kalian sembglih dengan tangan kalian

sendiri, itu halal'l"*t 6J3li'F'frr r# " Maka katakanlah,
' 'Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu lceriakan'."

es Tidak tercantum dalam manuskrip, dan kami mengutipnya dari naskah lain.
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Bagr kami perbuatan kami, dan bagi kalian perbuatan

kalian.ee6

Firman-Nya: <,j \i glKtL r$ $-'H$aKr-$il
t'Allah alran mengadili di antara kamu pada Hari Kiamat tentang apa

yang lramu dahulu selalu berselisih padanya." Maksudnya adalah,

Allah membuat keputusan di antara kalian pada Hari Kiamat

mengenai perkara agdma yang kalian perselisihkan, sehingga pada

waktu itu kalian, wahai orang-orang musyrik, mengetatrui siapa yang

benar dan siapa yang salah.

oao

q'Lf-;j{,o44slt|r$S[iaieYry-tt4{41

@ilfi&
"4pal<ahl<onrudnakmmgaafuiibahwasesunguttrrya

Nlrt mengetalwi apa s$a yolng adn dilartgit darr dihtnJi?
Bahwasarrya yarrg derrrlikiarr itu terda|ot dalarn sebuah

kitab (LauhMah@). Sesunggzlvrya yarJg ilernikian tat
amot mdahbagi Nlah." (Qs. Al Haii llZlt 7Ol

Tarrwil finnan Auah: il,i{6 [1a o1',J3-'fii 61'nti )1
@U-ii & tV'Ly|l OAf' (Apakah kamu hdok *"ngbtohui
bahwa sesungguhnya Allah mengetahui opa saia yang ada di langit

dan di bumi? Bohwasanyayang demihian itu terdapat dalam sebuah

kitab [Lauh MahfuzhJ. Sesungguhnya yang demikian itu anat
mudah bagi Albh)

s Lihat Mujahid dalam ta8irnya(1D22), As-suyuthi ddam Ad-Dur Al Mantsar
' (6 n r, dan Asy-Syaukani d^lm F ath Al Qadt? (4 I 468).



TdsvAd.r.:I\abart

Maksud ayat di atas adalalL Allah Ta'alaberfirman, "Tidakkah

engkau mengetahui, wahai Muharnmad, batrwa Allah mengetahui

segala sesuatu yang ada di tr{uh langit dan di hrjuh bumi? Tidak ada

sesuatu pun yang tersembgnyi dari-Nya, dan Dialah pemutus perkara

di antara makhluk-Nya pada Hari Kiamat, berdasarkan pengetahuan-

Nya tentang semua perbuatan mereka di dunia. Altah akan membalas

dengan kebaikan bagi mereka yang berbuat baik, dan membalas

dengan kebr:rukan bagi yang berbuat buruk."

Maksud lafazh '$.C4*tly"Bol*^o,,y, yang demi6an itu

terdapat datam sebtnh'kitab (Iauh Mahfizh)," adelalL pengetahuan

Allah tentang semua itr,r terdapat dalam sebuatr kitab, yaittt Ummul Kitab

(Kitab hduk), tempat Tuhan mencatat segala sesuattr Wng aU'an:ry?9i

hingga Hari Kiamat sebelum Dia menciptakan semua maltrhrk. &dFlL
U$t ,,sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah."

Sebagaimana ddelaskan dalam riwayat-riwayat berilart ini :

25466. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al llusain

menceritakan kepada kafiIi, ia berkata: Muyassar bin Isma'il

Al Halbi menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, daxi

Abdah bin Lubabah, ia berkata, "Allah mengetahui apa yang

diciptakan-Nya dan apa yang dilakukan semua makhluk,

kemudian Allah mencatatryq- kemudian berfirm* \"p*
Nabi-Nya,LfS-C4'Lf€;*i:6;14|e.t'if;-i{,<J{;
'- ', -it(l .G-,-Ai,, lAnaknh komu tidak me'nsetahui baht

';.i:t3 llAi ac dLt-ii <J {315i5
U. $ &'Af iepotai -t**u 

tidak me'ngetahui bahwa,t-l 4

sesungguhnya Atlah mengetahui apa saja yang ada di langit

dan di bumi? Balrwasanya yang demiwan itu terdapat dalam

sebuah kitab (Lauh Mahftnh). sesungguhnya yang demikian

itu amat mudahbagi Allah-"ee1

25467. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muyassar

ee7 Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan kami'
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menceritakan kepadaku dari Artha'ah bin Mundzir, ia

berkata: Aku mendengar Dhamratr bin Habib berkata,

"sesungguhnya Arsy Allah berada di atas air, Dia

menciptakan langit dan bumi dengan haq, serta menciptakan

Qalarn unirk menulis apa yang akan terjadi pada makhluk-

Nya. Kemudian Kitab tersebut bertasbih kepada Allatr dan

mengagungkan-Nya selama seribu tahun, sebelum Allalt

memulai suatu penciptaan."st

25468. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin

Sulaiman menceritakan kepadaku dari ayahnyq dari Sayyar,

dari Ibnu Abbas, bahwa ia bertanya kepada Ka'b Al Ahbar
' tentang (Jmmul Kitab,lalu ia menjawab, "Allah mengetatrui

apa yang diciptakan-Nya dan apa yarrg dilakukan makhluk-

Nya, lalu Allah berfirman kepada pengetatruan-Nya, 'Jadilatr

sebuatr kitab'."eee

-lhnu Jurarj berkomentar tentang lafazh W O 4t Lt
"Bahwasanya yang demikion itu terdapat dalam sebuah Htab (Lauh

Mahfuzh), " sebagai berilcut:

25469. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu Juraij, tentang firrran Allah, C$lit
'rr1{ " B ot*u as anya yang demikian itu t er dap at dal am s ebuah

litab llauh Mahfuzh)," ia berkata, *L^afaan. ini berbicara

nn^.r.uyu, ;;ffi; u, $q.,$ ?i-'H,i:€J-';i
6E fr.'Altah akan mengadili di antara kamu pada

Al Bagbawi dalam Mo' alim At-Toail Ql37 4).

Al Baghawi (p/ram Ma'alim At-Taruil QD3) M Ibnu Katsir dalam tafsinrya

Qt52t).

99t

E,!'
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Hari Kiamat tentang qpa yang kamu dahulu selalu berselisih

padanyar rrlo@

Kami memiliki pendapat yang kami kemtrkakan tadi, yaitu

karena 4ljs'a "sestmgglthnya yang demikian itu" lebih dekat kepada

"vx'6{5;:atqYF-fi O1#ll"Apatrahtramutidakmengetahui
balwa sesungguhrrya Allah mengetahui rya saia yang ada di langit dan

di bunlil'-' daripada dengan ay4 ;.i-)LKl14.l-*! r;;UtSz-X
./'jy; "Allah akan mengaditi- d ow*o tarn; ird" Hari' Kamat
tentang qa yang lwmu dahulu selalu berselisih padanya' Jadi,

mengaitkan suatu isyarat dengan kalimat yang lebih dekat, lebih tepat

daripada mengaitkannya dengan kalimat yang lebih jauh.

- 
Ad3 perbedaan pendapat mengenai maksud firman-Nya , AitLL

U ;rt e "sesungguhnya yang dernikian itu amat mudah bagi
Allah. " Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adaJatr,

sesunggutrnya membuat keputusan pada Hari Kiamat di antara orang-

orang yang berselisih di dunia, merupakan hal yang mudah bagi

Allah." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

25470. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, $&$'Ly
fi "s"trnggrhnya yang demiHan itu arnat mudah bagi

Allah, " ia berkata, "Maksudnya adalah keputusan Allahpada
Hari Kiamat." Sebelum itu Allah berfirman, 'ii 4 tii 5r-'Ul,$,fS;Z"fi A(dt5-'#c4"1'tj$*fi5;Zii Au'e- "Apatrah kam) ttdak
, .-. . -rv.- -. l- -

mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saia

yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian

itu terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh1."roor

Karni tidak menemukannya dalam kitab-kitab rujulon kami.
Kami tidak menemukannya dalam kitab-kitab rujukan kami.

1000

t00t



SurahNHaji

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

sesungguhnya Dia memerintahkan Qalam untuk menulis pada Lauh

Mahfuzh tentang hal-hal yang akan tgrjadi, merupakan hal yang

mudah dan ringan bagi-Nya.

Takwil kedua ini lebih tepat, karena U. fi ,b "V'Ly"sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah," lebih

dekat dengan ayat WO44s'Ly "Bd*otanya yang demikian itu

terdapat dalam sgpyah kitab (Lauh Mahfuzh), " daripada dengan ayat,

ylilAU"#l-tfi "Atioh atran mengaditi di antara *"*"ryydgr
Hari Kiamar. " Selain itu, keduanya dipisatrkan dengan ayat, J..i rl
i r!:'{t1 it'2.. ti, iti 1-L'i{ 21 " Ao alcah lcamu t i dak me ns e t ahui b atw a

2./ .2,

J..t rl
'*1{t iAi r2u,&'Kt 4 "Apilrah lcamu tidak mengetahui7)4't<)'l--
sesungguhnyo Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di
bumi?" Jadi, mengaitkan lafazh 6y:t a"ngan kalimat sebelumnya

yang lebih dekat, merupajkan tindakan yang lebih tepat, dan memang

deniikianlatr cara takwil yang Offi*

('{, 
4, {,t6t13ttt"U' q[i I ( fi ;i a|,'#i

,o*6
"Danmrr:el.'arlrrwerrtah selain NW ayaymg Nlah

dnf,k rnerutnui<anlceararrgart tentang ia+ ilmt apd yang
rnrr:el<a smiliri tiadf, rnenptnyai pmgetalwan terhada@d.

Danbagi orang-orang yolrrglalhn seHi.l<ali fidak dda
seor(mgpenolong@." (Qs. Al ruji Vzlr 7l)

Tatcwil g*"I Allah: tlj(tuCqJ$.I( fi,*i62i"Ui
*,1ni$r46* 4r{,fr @on mereka menvembah setain

Allah, apa yang Allah fidah menurunkan heterangan tentang itu,
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dan apa yang mereka sendiri tioda mcmpunyai pengetahuan

terhadapnyu Dan bagi orang4nang yang lalim sekali-kali tidak ada

seorung penolong pan)

Maksud ayat di atas adalah, orang-orang yang menyekutukan

Altah menyembah apa yang tidak Allah turunkan keterangan dari

langrt dalam sebuatr Kitab-Nya yang diturunkan kepada rasul-rasul-

Nya, bahwa dialah tuhan-tuhan

mereka menyembatrnya, lantaran

pantas disembatr sehingga

mengizinkan mereka unttrk

yang

Allatr

menyembahnya, padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan

batrwa ia adalah tutran.

Pesan ayat ini adalah, orang-orang yang kafir kepada Allah
dan menyembatr berhala-berhala ini tidak memperoleh penolong yang

dapat menolong mereka pada Hari Kiamat apabila Allah berkehendak

menghukum mereka. 
OgA

"g::iffiajfr ,Fr,tJ;,"fr;.trrl',;+$[i1y
3463:W#ah6.5\o,t:r6ig
@#*vi',faJiriits'rii:6tKiti;i)
"Dan apabila dibdcal<srr dihadapan mqela ayat-ayat
Korni yorrg terang, niscayalrfirau melihat tanda-tanda

l<cinglir.lran pada rrntl<a orungoflmg yolrrgkf,fir ifl.t. Hamph-
hampir mqel<a fiwrJyer:(mg orungofimg yc'lttg mertbacalrart
ayat ayat l<srni di hadapan msela. Katalr,arilah, 'Apal<ah

al@n alu l<abarl<an Wadf,nau y ang lebih buruk dmipada
itu, yaitu nsalca?' Nlah telah nvngcmcafii<f,tvvyalrcpada
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dr(mg-ofimg yolrJgkafir. Dan nqal<a itu adaloh sebtmtk
bwulcrrya tempatl<,embali." (Qs. Al Haji 1221: 721

dibacakan di hadapan mereka ayat-ayai Kami yang terang, niscaya

kamu melihat tanda-tanda heingkaran pada muka orang-orang
yang katir itu Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang
yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. Katahanlah,

"Apakah akan aku kabarkan hepadamu yang lebih buruk daripada

itu, yaitu neraka?" Allah telah mcngancamkannya hepada orang-

orang yang kaftn Dan neraka itu adalah seburuk-buruhnya tempat

kembali)

Maksud ayat di atas adalah, bila ayat-ayat .A.1 Qur'an
dibacakan kepada orang-orang musynk Quraisy yang menyembah

tuhari selain Allah, yang Allatr tidak turunkan keterangan tentangnya

itu...."

Maksud lafazh (ii1'. "Ayo1-6yat Kami," adalah ayat-ayat Al

Qur'an.

Maksud lafazh # "Yang terang," adalah yang jelas

argumen-axgumen dan dalil-dalilnya mengenai hal-hal yang

diturunkan di dalamnya.

Maksud lafazh ?$ W aS rH c -1;, " Niscaya

lramu melihat tanda-tanda lceingkaran pada muka orang-orang yang

kafir itu,? adalah, terlihat jelas pada wajah mereka perubatran yang

tidak disukai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, lantaran

mendengar Al Qur'an.

Firman-Nya: 'f*:; ;* <,h 6-{u, lut*r- 6iK
" Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang metnbacakan
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nyat-qyat Kami di hadapan ,nereka." Maksudnya adalah, mereka

hampir memukul orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allatr
kepada mereka dari kalangan sahabat, karena himpitan yang membuat
mereka tidak suka mendengarkan Al Qur'an dibacakan kepada

mereka.

Penakwilan kanri tentang lafazh 1 ut"r- " Menyerang," sejalan

dengan pendapat para atrli tals,vil lainnya, dan yang berpendapat

demikian adalatr:

25471. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 5tf"- 6iK "Hampir-hampir merepa

menyerang, " ia berkata, *Maksudnya adalah memukul."rm2

25472. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku mencerilakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allatl, 6f'r- 6iK "Hampir-hampir mereka

menyerang," ia berkata, "Maksudnya adalah menyerang

orang yang mengingatkan mereka."rT3

25473. Muhammad bin Imarah menceritakan kepadalnr, ia berkata:

Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Isra'il mengabari karni dari Abu Yutyq dari Mujatrid,
p1rys firman Arlah, # <rb- 6-li 6t'('- 6iK
(+:r:, " Hampir -hampir iner eka menyer ang or ang- or ang y ang

membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka," ia

1002 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (82505).
rqE Al Qurthubi dalamAl Ja,mi' li Ah*am Al Qw'an(12t96).
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berkata, "Maksudnya adalah

menyerangnyu.::loo4

mereka nyaris

25474. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, selurutrnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 6iK
(rtt-r. "Hampir-hampir mereka tnenyerang"' ia berkata,

"Maksudnya adalah, orang-orang kafir Quraisy memukul."rms

25475. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

semisalnya.1006

25476. Aku menceritakan dari Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabari kami, ia
- 
"-berkata: Aku mpndengar Adh-Dhahhak -berkomentar tentang

firman Atlah, W, i# <rfu- <r-51-6rr',- "Hampir-

hampir mereka meltyerang orang-orang yang metnbacakan

ayat-ayat Kami di hadapanmereka," iaberkat4 "Maksudnya

adalatr, mereka nyaris menganiaya dengan tangan

mereka."lmT

Firman-Ny ", KS i h gS $ "Kotot*nloh, 'Apakah

akan aht lwbarkan kepadaitu yang lebih bwuk duipada itu'?"
Maksudnya adalah, watrai orang-orang musyrik, maukatr kalian

Lihat Mujahid dalam taftirnya QlAq dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(8r2sos).
Mujahid dalam taBirnya Ql42S) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(8D505).
Ibid.
Al Qurthubi drIam Al Joni' li Attott Al Qw'an (12196) dat Az'7ayai dalam,

Ma' oni Al Qar' m (41431).

tm{
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kuberitahu tentang sesuatu yang lebih kalian benci daripada orang-

orang yang menjeggkelkanmu lantaran membacakan Al Qur'an
kepadamu, yaitu jEI "Neraka," yang dijanjikan Allah bagi orang-

orang kafir.

Diriwayatkan dari sebagian ahli tal$,il bahwa maksud ayat ini

adalatr, sesungguhnya orang-orang musyrik berkata, "Demi Allah,

Muhammad dan para sahabat adalah seburuk-bunrk makhluk Allah!"

Allah lalu berfirman kepada merekq "Katakanlatr, 'Maukah kalian,

watrai orang-orang yang mengucapkan perkataan ini, kuberitahu

tentang yang btrruk, dan ittr btrkan Muhammad? Itulah kalian, Wahai

orang-orang musyrik, yang dijanjikan Allah untuk masuk neraka."

Lafazh 3tt aia*u rafa' (dhammah) sebagu mubtada', karena

ia berbentuk ma'rifat (delinrtifl dan tidak bisa dijadikan sifat bagi

lata/n 6y*eberbentuk nakirah (indefinitifl. Seandainya ia dibaca

noshad rriut 
" 

ia berkedudukan sebagai maful bih yang didahultrkan

bagi lafaztr 6,q.
Pesan ayat ini yaitu, merekalatr makhluk yang buruk, 6d.ao

Mtrhammad dan para sahabat beliau.

Firman-Nyu i$lt jK; "Dan neraka itu adalah seburuk-

burulmya tempat kembati." Maksudnya adalatr, neraka adalatt

sebunrk-buruk tempat yang drtuju oleh orang-orang yang

menyekutukan Allah pada Hari Kiamat.

oo@

u6;i6-if \6LYi,#*,"'''6f fi.;*J$iq{r-
$ v* sds p4 oLih'Wg jr66,t31i ;i ei
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&':fr ti iAr, @E tfuIV +t-hr 1i1 i'l;'liS-
hi3#'ifi'liY;rx3

"Hai marwsia, telah dihnt puannpanr,r,or,rt, m*ka
dangmkf,rrtaholelvrrupmmpmrmnitusexngulmya

nsoh yorrgt<affuu seru selain Nloh 5y3ffii.Mi fidak dopat

,rr.*lptat3y1- seel<or latat W, walcupun metelabqsotrt
urfiuk mmciptal<annya- Dan iiliclalat iat mer.anpas

sesuarat dari n1erela, tiailalah msela dapat nglf:ebuuryo

l<effrbati dfrrilalat ifit. Anatlemahlah yang menyartah dmt

$rutt leffrdh (P"lal"h) yrrJg disertah. Mqela tidak

menganal y'.Jldh itmgan seb enar'b entnff ly cL. S esumggrullry a

lJtot benm.benm Md}u t<uat lf,gi Malw P ql<aso'"

(Qs. Al ruii Pzlz 73.74)

rarrwil fiman Allah: 6t?i i EJ' X; S. i .i(S til6-,

trtr2*;L4ffi;ffirti*Sr;f4
@-5*3fl (Hai nanusia, telah dibuor perumpomaan, maha

irugo;konb-n obhmu perumpan aan itu Sesunggahnya segala

yang kamu seru selain Altah sekali-kali tidak dapat mcnciptahan

seehor lolat pun, walaupun nureha bersolu untuk menciptahannyo'

Dan jika latat itu ,nerurr,Iros sesuatu dati meteha, tiadalah mereka

dapat mcrebutnya kernbali dari lalat itu Amal lemohlah yang

menyembah dan atnat tmtah (pulalah) yang disembah. Mercha

tidah mengenal Ailah dengan sebenar-benafnyo. Sesungguhnya

Altah benarbenar Moha Kwt lagi Maha Perkasa)

Maksud ayat di atas adalah, wahai manusi4 telatr dibuat

perumpamaan tentang Atlah.
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Arti lafazh ,3._,,i ai sini adalah, dijadikan, terarnbil dari, a?
ci;ir arir & nffit yang artinya, raja menjadikan (menetapkan)

wajib militer pada rakyat.

Lafa^ if7 *rnya keserupaan. Maksudnyq telatr dibuat

sebuatr keserupaan bagi-Ku, wahai manusia. Keserupaan yang

dimaksud adalah tuhan-tuhan. Orang-orang musyrik itu telah

menjadikan berhala-berhala serupa dengan Allah, lalu mereka

menyembahnya" menyekutukan-Nya dalam ibadah kepada-Nya.

Arti tafazh ?ii#::eadalah, maka dengarkanlah kondisi dan

sifat tuhan yang mereka serupakan dengan-Ku dan mereka sekutukan

dengan-Ku datam ibadah mereka.

Firman-Nya: $6'\fr j fi pi u 6;i 6.if at
"sesungguhrrya segala yang lmmu seru selain Allah sekali-kali tidak

dapat menciptalan seelor lalat pun." Maksudnya adalatr, selwutr

tuhan dan berhala yang kamu sembah selain Allah, meskipun mereka

bersatu, tidak akan mampu menciptakan seekor lalat pun, meskipun

selunrhnya bersatu untuk menciptakannya.

Lafah '*,6.\ - merupakan bentuk ffiiggal. Bentuk jarnak

sedikitnya adalatr ii.r(, dan bentuk jarnak banyaknya +1lfl, bir. Sama

seperti lafazcr_',1ti,.yang jamak sedikitnya adatah'li.il dan jamak

banyaknya adalatr 0tri.

Firman-Nya r '4lt::v'AS#,1V.'tf i#o$ "Dan iitrn
lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat

merebuWa trcmbali dari lalat iru. " Maksudnya adalah, jika seekor

lalat merampas dari tuhan-tuhan dan berhala-berhala itu sesuatu yang

ada padanya, seperti wewangian dan sejenisnya, maka '.+L3afi-J
"Tiadalah )nereka dapat merebutnya kBmbali dari lalat ittt."
Maksudnya, tuhan-tuhan itu tidak mampu merebufirya kembali dari

lalat tersebut.
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Para ahli talc,vil berbeda pendapat'mengenai lafa/}., 14
4I;I$ +\iIi "Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah

lpitatanl yang disembah." Sebagian ulama berpendapat batrwa

*umra iurtazh }-IY adalah tutran-tuhan itu, dan maksud latazfr-

l.JtIV adalah lalirt. Mereka yang berpendapat demikian

merryebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25477. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas ber[<ata,

"Lafazh }L-EI 4 :i maksudnya adalah, lemahlah tuilran-

tuhan mereka. Lafafu 1,fulV maksudnya adalah lalat

tersebut."loos

Ahli tal<rvil lain berpendapat bahwa maksud lafa;in fai
+\di adalatr anak Adam yang meminta kebutuhan kepada berhala

itu, dan Lafaz/r L.JJ:Slmaksudnya adalah, berhala itu lematr untuk

memberi anak Adam yang meminta kepadanya.

*Pendapat yang benar menurut kami adalah yang kami

riwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa maknanya yaitu, yang mengejar,

yaitu tutran-tutran tersebut, tidak mampu merebut kembali dari lalat itu

apa yang telah dirampasnya, dan yang dikejar adalatr lalat.

Aku mengatakan bahwa pendapat ini yang paling tepat untuk

takwit ayat ini datam konteks pembicaraan tentang berhala-berhala

dan lalat, sehingga keberadaan ayat ini sebagai inforrrasi tentang hal-

hal yang terkaitan dengan konteks pembicaraan, menjadi lebih tepat,

daripada hanya sekedar informasi terputus dari konteks pembicaraan.

Di dalam ayat ini Allatl mengabarkan kelematran dan kehinaan

r00t Lihat As-suyuthi d^lam Ad-Durr Al Mantsur (6175), menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
Lihat Az-?aiaj dalam Ma'qni Al Qr'an (31433),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (51452), dan Al Qrthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qar'an (12197).



TafsirAh:Ihabafi

berhala-berhala tersebuL untuk mengecam orang-orang yang

menyembatrnya dari kalangan musyrik Quraisy.

Pesan ayat ini adalah, bagaimana mungkin Aku (Altah)

disekuhrkan dalam ibadah dengan sesuatu yang tidak memiliki
kekuasaan untuk menciptakan seekor lala{? Ba}rkan seandainya lalat

itu melecehkannya dan merampas sesuatu darinya, ia tidak akan bisa

membela diri dan membalasnya. Alulah Pencipta aPa-apayang ada di

langt dan di bumi, Pemilik semuanya, yang menghidupkan siapa yang

Aku kehendaki, dan yang mematikan apa dan siapa yang Aku

kehendaki. Sesungguhnya orang yang berbuat demikian berada dalam

puncak kebodohan.

Firman-Ny a, ipfr {'frlifrli "Mereka tidak mengenal

Allah dengan sebenar-benarutya." Maksudnya adalah, orang-orang

yang menjadikan berhala-berhala sebagai sekutu bagi Allah dalam

ibadah, tidak mengangnngkan Allatt dengan sebenar-benarnya

pengagungan ketika mereka menyekutukan Allatt dengan sel4ln-Nya

(dalarn arti, tidak memurnikan ibadah bagr-Nya) dan mereka tidak

mengenal Altah dengan sebenar-benarnya.

Kata ini terambil dari lafazh i!3d |>6.'.1? u "Kamu tidak

mengenal kemuliaan fulan". Ungkapan ini mereka gunakan ketika

berbicara kepada orang yang merendatlkan hak seseorang, padatral

mereka ingin mengagungkannya.

Penakruilan l<alni ini sejdan dengan pendapat para ahli tatffil
lairurya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25478. Yunus menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, l# A6:rt'j^5- ofi "Dan iilca lalat rtu
rnerampcs sesuafit dari nerelca...." ia berkata, "lni
merupakan perumpamaan yang dibuat Allah berkenaan

dengan tuhan-tuhan mereka." Lalu ia membaca ayat, 13i
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bf3 3A tiiS[ @D IMV {\Ai "Amat temahtah

yang menyembah dan amat lemah (putalah) yang disembah.

Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya." la
berkata "Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-

benarnya ketika mereka menyembatr bersama Allah tuhan-

tuhan yang tidak bisa melakukan pembalasan terhadap lalat,

serta tidak bisa melindungi diri darinya."rooe

Firman-Nya: 3ri !#'ifr'bs "srtungguhnya Altah benar-
benar Maha Kuat lagi Maha Perlmsa. " Maksudnya adalah,

sesungguhnya Altah benar-benar Maha Kuat untuk menciptakan apa

yang hendak diciptakan-Nyq baik kecil maupun besax, lagi Maha

Perkasa di dalam Kerajaannya" maka tidak ada yang mampu

merampas kekuasaan dari-Nya. Allah tidak seperti tuhan-tuhan kalian,
wahai kaum musyrik, yang tidak tidak sanggup menciptakan seekor

lalat, dan tidak pula melindungi diri dari lalat apabila lalat itu
meftrmpas sesuatu darinya dalam keadaan lemah dan hina.

ooo

W:;ii6[n$i<;{,:iv+irfiard;S_fr fr
@i;

"Nlah memilih utusan utuson(Nya) dfrri malail<nt don dmi
marvusia, senmguhnyd y',J;lah Mallu Mendengm lagi Malw

Melilrrlt.u (Qr. Al rufi p21z 75)

Firman-Nya,'ii' 6tn6i 4 #' IASS a, dri,ifr
M"g3 6llah ruaUn dwan-utwan[Nyal dari malaikat

rm Lihat As-suyuthi drlam Ad-Dwr Al Motttsw (6t7 5).
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dan dari manusia; sesunggahnya Allnh Maha Mendengar lngi
Maha Melihat)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah memilih para utusan dari

kalangan malaikat, seperti Jibril dan Mika'il, yang diutus Allatt

kepada para nabi-Nya dan orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allatl
juga memilih para utusan dari kalangan manusia, seperti para nabi.

Makna kalam ini adalah, Allatr me,rnilih para utusan dari

malaikat, serta para utusan dari kalangan manusia.

Dikatakan bahwa ayat ini fimm ketika orang-orang musyrik

berkata, 'oDi antara kami, mengapa Al Qur'an diturunkan kepada

Muhammad SAW?" Allah lalu berfirman kepada mereka, o'Itu urusan-

Ku dan ada di tangan-Ku, bukan urusan malfiluk-Ku. Aku memilih

siapa yang Aku kehendaki di antara mereka unhrk memikul tugas

kerasulan."

Firman-Ny rt \ i:F-*/.',ii aL " Se sungguhny a All ah Maha

Mendengar lagi Maha MeTilut." Maksudnya adalah, sesunffo,rhnya

Allah Matra Mendengar ucapan orang-orang musyrik tentang

Muhammad dan apa yang dibawanya dari sisi Allatr, lagi Matra

Melihat siapa yang dipilih-Nya di antara hamba-harnba-Nya untuk

membawa risalah-Nya

oee

sA*,$$JVWt$&$<5v5:,
"Nlah mengetalwi a\a yang dihadapm rnqela dm apa

ydrrg dibelal<mg mrr;el<a. Danhmyal<epada dJ;lah



SwahAJHaii

.rarriwit fiman Auah: 6j il JV'W6i &i4.U,)4
@j}f auth mengetahui opo yrng-ffi-riopori[n{i"*o dan apa
yang di belakang mereha Dan hanya kepada Allah dihembalikan
semua urusan)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah mengetahui apa yang ada di
depan para malaikat dan Rasul-Nya, sebelum Allah menciptakan
mereka. Allah juga mengetatrui apa yang akan terjadi sesudah mereka

mati.

Firman-Ny r, 3#t'ft ;1fr J$ "Don hanya kepatu Altah
dilrembatikan semua urusarJ Maksudnya adalah, di akhirat nanti
semua perkara di dunia kembali kepada Allah. Kepada-Nyalatr semua

perkara kembali, sebagaimana dari-Nya semua perkara termula.

eco

WS'F,L#bWi,tuirW(65i(irV.
fr<,,#w13gi

" Hd or fiig. or ang y arrg Mma\ niotldah lcmnu, suiudlah
l<mrw; sen$affiah Tuhavrw dan pefuzuilahkebdil<ff., supcya

l<snwmadapat<emenmsau" (Qs. Al Hrjj l22h 77)

Tuhawna dan perbuolloh hebaiihan, supaya homa mendapat
henunangan)

Talrwil fiman Allah: lt3-i.j,:$ li,1
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Maksud ay?t di atas adalah, wahai orang-orang yang
membenarkan Allah dan Rasul-Nya, rukulah kalian kepada Allah dan
sujudlah kepada-Nya di dalam shalat.

Lafazh, '#j 'bi;!t "sembahlah Tuhanmu," maksudnya
adalah, tunduklah kepada Tuhan kalian dengan taat.

Lafazh, iSJi il4it "Dan perbuattah kcbajitran,,,
maksudnya adalatr kebajikan yang diperintatrkan oleh ruhan kalian.

Lafa^, 6j,$ W "supcya kamu mendapat
kctnenangan, " maksudnya adalatr, dengan perbuatan-perbuatan
tersebut, kalian memperoleh tuntutan-tuntutan kalian pada Tuhan
kalian.

ccc

yli o# 3r4ti FH Si rG|f i,r cbi4y,
t:s S [i u'd,5ffi 3 ;+gl;K; -:u q A

,6&{#AK:#,",43r41'oK:)
"Darwihaillahlcnrrru paila jala* lJildh ilmgan iihad yolrlg
sebenar -b e:ncnrny a. aw telah nenilih l<fi ruu. dan Dio s elcali.

l<ali ddak meniadil<an
lcesanpitan. (Ikutilah)

daldrrt agcfind s:rtf,tu
ordrJg htaffw lbrahim. Dia

(Nloh) tclah l<anw selcalimt orang. orctr.g rruslim
ilnri ilalrulu, (begtht pub) dalan (N Qur'on) ini,
slr;bqya iar menjadi soksi atas ilirhrw ilan supaya

,menjadi soksi atas regenap lt0ttu,usid....D
(Qr. Al l{alii l22l: 78)

-.
-l-!+gj
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Tat<witfi manAllah:fr 'Kfi{;r'.*(1r'6inay:ta'13
$i 

"tj [i n'd,5',$' /';*irl'f,J -lr7; e, v]\ gffi',#
,ifr-& i:ii VKj # r:4 3;)1LK. (fan beriihadtah kamu

pada jatan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnyo- Dia telah

memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak meniadikan untuh hamu

dalam agama suatu hesempitan ltkutitahl agarna orang tuamu

Ibrohittt Dia tAllahl telah ncnamai kamu sehalian orung4fang

muslim dari dahulq dan [begitu palal dalam [Al Qur'anJ ini'
supaya rosul itu menjadi salwi atos dirimu dan supaya kamu semud

menjodi saksi otas segenap manusia)

Para atrli talo,il berbeda pendapat mengenai talo'il firman

AllalL ir4'6;itl Ab:"+L3 "Dan beriilwdlah kamu pado ialon
Atlah dengan jihad yang sebenar'benffnya. " Sebagian berpendapat

bahwa maksudnya adalah, berjihadlah kalian di jalan Allah melawan

orang-orang musyrik dengan sebeirar-benar jihad. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25479. Yunus me,lrceritakan kepada l€mi, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari karni, ia berkata: Sulaiman bin Bilal mengabarkan

kepadaku dari Tsaur bin Zaid, dari Abdullah bin Abbas,

tentang firman Allah, \rQ i; it A Vt# "Dan

berjitadlah kamu' pada ialan Atlah dengan iitud yang

sebenor-benarnya," ia berkata, "Maksudnya adalah,

sebagaimana kalian berjihad pertama kali.' Umar lalu

bertanya, *Terhadap siapa kita diperintahkan jihad?" Ibnu

Abbas berkata, "Kepada dua kabilah Qtraisy, yaitu

Makhzum dan AMu Syams." 'Umar berkata, "Engkau

benar."lolo

Ahli talfl ril lain berpendapat bahwa maksudirya adalah,

janganlah kalian takut celaan orang yang suka mencela di jalan Allah.

r0r0 Lihat Abu Mahasin Mlam Mu'tasho Al Mulrttasht Ql80) dan As-Suyuthi
dalamAd-Durr Al Muttsur (6/601).
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Menurut mereka, inilah sebnil-hamya jihad. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25480. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas

berkomentar tentang firman Allalr '"r4'* it Abl$3
"Dan berjilwdlah kamu poda jalan Allah dengan jihad yang

sebenar-benarnya,' ia berkat4 "Maksudnya adalalu
janganlah kalian takut celaan orang yang suka mencela di
jalan Allah."rorr

Ahli talo ril lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

kerjakan yang haq de,ngan sebenar-benamya Ini menrpakan pendapat

dari Adh-Dhahhak oleh sebagian omng yang riwayatnya mendapat

kritik

Pendapat yang benar meourutku adalah yang mengatakan

bahwa maksudoya adalah jihad di jalan Alldt karena arti*'yang
populer dari jihad adalah demikim, dar inilah yang lazim dipahami

a*i Uf.rU &r A 'c,'rL|, dan lafazh 42gi'- '$ 
"rtny" 

adalah

mengeratrkan segenap kemlmpuan dalam berjihad.

Firman-Nya: '6f; i 'Dia telah memilih kamu."
Maksudnya adalah, Allah telah memilih kalian untuk membawa

aganra-Nya" dan telatr memilih keli41 unttrk memerangi musuh-

musuh-Nya serta b€rjiha.d di jalao-Nya

Ibnu Zaid berkomentar tentang firman-Nya tersebut sebagai

berilart:

25481. Yrurus menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkda: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allab 'S,Al 3 "Dia telah memilih knmu," ia

r0rr Lihat Arsuyrrthi Ml"rn Ad-Dur At Motu (6147), menisbatlcannya hanya
kepqda Ibnu Mudzir.

-
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berkata, *Maksudnya adalah, Allah memberi p€tunjuk kepada

1u6*.rlol2

Firman-Ny"r'{i;r2y-$iA#1#(t"DanDiasekati-kati
tidak menjadikan uniik kamu dalan agama suatu kesempitan."

Maksudnya adalatr, Tuhan kalian tidak mengadakan suatu kesempitan

bagi kalian di dalam agama yang meriadi panduan penghambaan

kalian, yang kesempitan itu ddak memiliki jalan keluar dari cobaan

yang diberikan kepada kalian di dalamnya. sebaliknya, Allatl

memberi keluasan bagi kalian, yang Allah menetapkan tobat sebagai

jalan keluar dari sebagian perkara" kaffuah sebagai jalan kelua dari

sebagian perkara yang lain, dan qislash sebagai jalan keluar dari

perkara yang lain, sehingga fidak ada dosa yang dilal0*an seorang

mukmin kecuali ia memiliki jalan keluar dalam agama Islam.

Penalnnitan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli talc\tr'il

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25482. Yunus bin AMul A'la menceritakan kepadaku; ia berkata:Lr 
Ibnu Wahb mengabari lorni, ia berkata: Ibnu Zatd

mengabariku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Abdul Malik bin

Marwan bertanya kepada Ali bin Abdultah bin Abbas tentang

ayat, f,S e: y-$i Ar#$46 "Dan Dia sekali-kali tidak

meniaTtlcan untukkamu dalam agama suatu kcsempitan," Ali
bin Abdullatr latu meqiawab, "Lafa^ 6| utnya adalaS

kesempitan. Allah men$adikan kaffarah Gbagai jalan keluar

darinya." Aku mendengar Ibnu Abbas berkata demikian'ror3

25483. ...ia berkata: Ibnu Wahb mengabari kami, ia berkata: Suffan

bin Uyainatr menceritakan kepadaktr dari Ubaidullah bin Abu

Yazid, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya

tbl2

l0t3
Kami tidak menemukannya dalam rujtrkan-rujukan kami.

Lihat As-suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsr (6147), menyebutkan riwayat

serupa dan menisbatkaonya kepada Mghammad bin Yahya Adz'Dzahahdalam

Az-Zulv$ryat, dan kepada Ibnu Asakir.
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tentans "y*';; i, ili ;rrts'Jti6 u Dan Dia s ekati-kati
tidak menia[ikan untuk kamu dalam agama suatu
kcsempitan." Ibnu Abbas lalu menjawab, "Tidak adakah
.seseorang dari Hudzail di sini?" Seseorang lalu berkatq
'3Ada " Ibnu Abbas berkat4 "Apa arti lafazh gfi ^"o*rrtkalian?" Ia menliawab, "sesuahl yang sempit.'hnu Abbas
berkata, "Demikianlah artinya dalam ayat ini.'rora

25484. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
ebdurrazzaq mengabari kami dari Ibnu Uyainah, dari
Ilbaidullah bin Abu Yazi{ ia berkata: Aku mendengar Ibnu

, Abbas. Lalu ia menyebutkan riwayat serupa, hanya saja di
sini ia berkata Ibnu Abbas berkat4 "Apakah ada orang dari
Hudzail di sini?" Seseorang berkatq "Aku." Ibnu Abbas
bgrtanya, *Apa d t*f Ui menunrt kalian?' Dialog
selanjutnya seperti +a{i. ror5

25485. Imran bin Bakkar Al Kila'i menceritakan kepadakq ia
berkata: Yahya bin Shalih menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yahya bin Hamzah me,lrceritakan kepada kami dari
Hakam bin AMullalu ia berkata: Aku mendengar Qasim bin
Muhammad bercerita dari Aisyah, ia berkata: Aku bertanya
kepada Rasulullah SAW tentang aya1 Uy.liA#',Fi6
7; "Dan Dia sekali-kati tidak ,ru"ioa*oi untuk kamu
ifrlam agama sutu kcsempitan" Beliau lalu bersabda,

"Artinya adslah s€mpit."lol6

25486. Al Humaid bin Mas'adah menceritakan ke,pada kami, ia
berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami; ia

r0rr IrR Al Baihaqi ddam As-Swton Al Kabra (10fi23).
rors 15i4
r0t6 HR Al Hakim dalam l, Ivh,,sta&ak etggl), ia berkaa, ..Hadits in shahih

mcnurut lcitcria Al Bul&ri dm Musliq tstapi keduanya tidak
mencantumlonryra dElam kitab masing-masiug.'
Diriurayalon pula oleh Al Uqaili delam Al K@rritli AdbDlnt'ga (21203).
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berkata: Abu Khaldah menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

Abu Aliyah bertanya kepadaku, "Tahukah kamu arti lafaztl

1ll" Alu menjawab, "Aku tidak tahu." Ia berkata, "Artinya
!E-
sEmpit." Lalu ia membaca ayat, ff b y_$i $:tS'#r(r
"Dan Dia sekali-koti tidak meniiltkan untuk kamu dalam

agana suatu kesempitan. "rorT

25487. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Harnmad bin Mas'adah menceritakan kepada kami

4ari Auf, dari Al Hasan, tentang firman Allah, ,tit*'Jlrli
; A ySli "Dan Dia sekali-kali tidok meniadikan untuk

il^u dalam agamo suatu kesempito4" ia berkata"

"Maksudnya adalah dari kesenrpitan."rorE

25488. Amr bin Baidzaq menceritakan kepada karni, ia berkata:

Marwan bin Mu'awiyah meirceritakan kepada kami dari Abu
Khaldah, ia berkata: Abu Aliyah bertanya kepadaku,
*Apakah kamu tahu arti lafazh ilZ- Aku menjawab,

+. "Tidak." Ia berkata, "Artinya adaE[ kesempitan. Ia lalu
membaca ayat" i;.iDyliArllt|Y46 "Dan Dia sekali-
kati tidak menjidiknn untuk kamu dolam agama sucttu

kesempitan. "rore

25489. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyyatr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Al Qasim, ia
membaca ayat,ii;r2yJiA#&6 "Dan Dia sekati-
koli tidak menjddikan untuk kamu dalam agama suatu

lcesempitan " Ia berkata, "Apakah kali tahu arti lafazh &?"
Ia berkata" "Artinya adalah kesempitan."

r0r7 Kami tidak menemukan atsr iti. Lihat catatan kaki sebelumnya, dan lihat Al
Mawardi dnJram An-Nukat wa Al Uyutt (4142).

r0r8 Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3/165).
rore' K"-i tidak menimukannya dalem n{nkan-ruj*an kami.

Lih4t riwayat semakna pada Al lvlau,ardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4142).
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25490. Al Qasim menceritakan kepada lsmi, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengabariku
dari Yunus bin Abu Ishaq, dari ayatrry4 dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila ada sesuatu
yang asing bagi kalian dari Al Qur'an, maka lihatlatr syair,
karena syair berbahasa Arab." Ibnu Abbas lalu memanggil
orang badui dan bertanya, *Apa arti lafazfr, ilt la
menjawab, "Kesempitan." Ibnu Abbas berkatE "Kau
benarf 'l@o

25491. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang fuman Allah, byliA'JL "Dalan agama suatu kcsempitan," ia berkata, ..Arti

Efazh Uf aaAansuatu kesempitan."r@t

25492. Al Hasan menceritakan k€pada karni, ia berkata:
AMumzzaq mengabari l<ami, ia berkata: Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dengan riwayat
yang semisalnya.l@

Ahli talo^,il lain berpendapat batrwa arti lafazh A#'J14|Z"6Aylt "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan urtuk kamu dalam
agama suatu kesempitan," maksudnya adalah kesempitan dalam
walctu-wakttr menjalankan kewajiban-kewajiban kalian apabila katian
meragukannya. Allah memberi keluasan bagi kalian sampai kalian
menrperoleh keyakinan tentang kepastiannya. Mereka yang
berpendapat derrikian menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini :

25493. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Utsman bin

Ibnu Al Jalzi dalam TadAl Mub (slW)menyebutlam riwayat s€rupa.
Abdurrazzaq dalam ta&irnya (3141).
Ibid.
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Basysyar, dari Ibnu Abbas, tentang firrran Allah, 'J{l:)
; A yli A!f,$ "Do, Dia setrati-kali tidak meniadikan

f,ntuk kamu dalam agoma suatu lcesempitan," ia berkata,

"Ayat ini berkaitan dengan bulan sabit bulan Ramadhan

ketika r:rnat Islam meragukanny4 berkaitan dengan haji

apabila mereka meragukannya, berkaitan dengan Idul Fitri
dan Idul Adha apabila waktunya samar bagi mereka, serta

perkara-perkara sejenisnya."lo23

Ahli tatc\ ril lain berpendapat batrwa maksudnya adalah, Allatt
tidak me4iadikan suatu kesempitan dalam agama' melainkan memberi

keleluasaan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berilut ini:

25494. Mtrharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayabku menceritakan

kepadaku dari ayatrnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, 7;Ay-liArflf ',fi(; "Dan Dia setrati-twti tidak
menjadiFan untuk lcamu dalam agama suatu lcesempitan," ia
berkata, "Allah tidak menjadikan suatu kesempitan bagi

kalian di dalam Islam. A[l iry serupa dengan firman Allah
dalam surah Al An'aam, 'r1rrylS;*'&fi+f,6X rioSq;W,{rG FL*M-"1"}.S1 'aiorgtiapa yang Attah
menghendaki akan tnemberikan kepadanya petunjulc, niscaya

Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam.

Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kcsesatannya,

niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit'. " (Qs.

Al An'aam [6]: 125) Ia lalu berkata, "Barangsiapa hendak

Allah sesatkan, maka Allah menyempitkan dadanya sehingga

toB Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (5D506).
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Allah menjadikan Islam sempit baginya, padatral Islam itu
1r .rlo24

25495. Aku menceritakan dari AI Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
mengabari lerli, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
berkomentar tentang fi rman Allah, 7; A y_li e#|'146
"Dan Dia sekali-trali tidak menjadikan untuk kamu dalam
agama suatu kesempitan," ia berkatq "Makzudnya adalah
kesempatan. Allah menjadikan agdma itu luas, bukan
sempit."l@5

Firman-Ny", 1+9)'&)';*t#fu "g*rritotl agama orang tuamu
Ibrahim."

Iafazh fu Atxl"u nastub (fattnh), dengan arti, Allah tidak
menjadikan kesempitan bagi kalian di dalam agamq melainkan
meluaskannyq saerti agama bapak kalian. Dikarenakan tidak ada
tambahan partikel !{ "sepg.ti" yang bersambung dengan kata kerja
sebelumnya, maka lafazh ri auaca naslab, Dimungkinkan bacaan
nashob itu sebagai maful bih dari kata perintah yang tidak
disebutkan, sebab ayat sebelumnya berupa perintatr. sehingga seolatr-
olalr kalimatrya berbunyi, ,.+,t;t '&.1 L ,Vi: rjli6ry ffii
"Rukulah, sujudlatr, dan ikutilah agamabapak kalian, Ibrahim,,.r@6

Firman-Nya: ti6 {,'ii ui$fiW !, "Dia (Attah)
telah rnenatnai kamu sekalion orang-orang huslim dari dahulu, dan
(begitu pula) dalam (Al Qtn'an) ini," m*,sudnya adalah, Allah dari
dahulu menyebut kalidn sebagai orang-orang Muslim, watrai sekalian
orang-orang yang beriman kepada Muhammad SAW.

Penahrrilan lcami ini sejalan dengan pendapat para atrli tal$ ril
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

Atsn bitelah disebutkan saat me,na&irkan surah Al An'aam ayrt l2S.
Ibnu Al Jauzi dalam hd Al Masir Ql3M).
Lihd Ma' ani Al Qu' u WyaAl Fara QBI).
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25496. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, lr)fifKg.ln "Dio (Allah) telah menamai

komu sekalian oiong-ororg muslim," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, Allah meuamai 1u11*.::r027

25497. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

. menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha bin Ibnu Abi
. Rabah mengabariku, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas

berkata, *Allah menamai kalian orang-orang muslim dari
dahulu."lo28

25498. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kanri
dari Ma'mar, dari Qatadah. Al Hasan menceritakan kepada

l€mi, ia berkata: Abdunazzaq mengabari karni dari Ma'mar,

, dari Qatadatr, tentang firnan Allah, i*$fiF*!, "Dio
(Allah) telah menamai kamu sekalian orang-brang muslim,"
ia berkatao "Allah menamai kalian orang-orang muslim dari
dahulu."l02

25499. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ?"
li)r5$ "Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian .

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (82507),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(51457>, dan Az-Zayaj dalam. Ma'ani Al Qur'm(41436).
Ibid

dalam tafsirnya (3 I 42).

tg27
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orang-or@rg muslim, " ia berkata, *tvtatsuanya adalah, Allatr
menamai 1"1i*.rrl{r3o

25500. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ dengan riwayat yang

semisalq'a.16l
25501. Aktr menceritakan dari Husaiq ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Utaid bin Sulaiman mengabari kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bertomentar tentang

firrran Allalr 'd$'K9.3'Dio (Allah) telah menamai

kamu sekalian nwstim," ia berkatq
"Maksrdnya adalah, Allah meiramai kalian orang-orang

muslim.'t@
Ahli talildt lain berpendapat bahwa makzudnya adalah,

Ibrahim menamai kalisn otang-orang muslim. Menurut mereka, kata
ganti -i "dia" kembali kepada Ibrahim AS. Mereka yang berpendapat

demikian menyebu&an riwayatberihrt ini: ^'-

255A2. Y,rmus menc€rital€n kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabari karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, i*rtjjJ,nK3| 'Dto (Allah) telah menamai

kamu sekaliqt muslim" ia berkata, 'oTidakkah

kamu me,mperhatikan ucapan lbrahino, et ii, ig,W\gj
:rt 1# ?AW-;\ 'Ya iuhan koni jadikoriah komi berdua

orang Wrg tuttduk patuh lccpado Engkou do, (iadikonlah) di
antoa ouk cucu kani umat y@tg twrduk patuh kcpada

Engkau'. " (Qs. Al Baqarah pl: 128) Ia lalu berl@ta, "Ini
adalah perkataan Ibrahirp" ia$fiW j 'Dto (Allah)

telah nena nai kamu sekalian muslim'. Allah
tidak p€rnah menyebut dengan natna Islam dan iman selain

Mujahid dalm ta8irnya 8l 428).
Ibid
As-Sam'ani dalam taftirnya (31459).
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umat ini. Umat ini disebut dengan predikat iman dan Islam,

tetapi kami tidak pernah mendengar suahr umat disebut selain

dengan predikat i**.trlo33
Pendapat Ibnu Zaid tidak beralasan, karena kita tahu Ibrahim

tidak pernah menyebut umat Muhammad SAW dengan istilah "Orang-

orang muslim" di datam Al Qur'an, karena Al Qur'an ditururkan lama

sesudatr masa Ibrahim. Padahal Allah berfirman, i*r:X'$* 3
"Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang'muslim."
Yang kita orang-orang muslim sebelum turunnya Al Qur'an
dan di dalam Al Qtn'an adalah Allah.

Lafa^ '[i u "Dari dohulu," rnaksudnya adalatr sebelum Al
Qur'an, yaihr di dalam kitab-kitab yang ditunrnkan sebelum Al
Qur'an.

Maksud lafazh l::tir6 "Dqlamizl, " adalah dalam Kitab ini.
Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli tahilil

lainnya, dan yang berpendapat dernikian adalah:

25503. Muhammad bin Amr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lemi, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada karni, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ?"
tai{ 6 3i uib#W "Dia (Atlah) telah menamai

lramu sekalian orang-oiang muslim dmi dahulu, dan (begitu

pula) dalam (Al Qur'an) ini," iaberkatq "Maksudnya adalah

di dalam Al Qrs'611."10rr

25504. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tarcil (313N,301) dao Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (51457).
Lihat Mujahid dalam tafsirnya Ql42E) dan Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya
(v2sw).
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kepadalu darl Ibnu Jumij, bahwa Mujahid berkata, *Arti

lafa/n f,iUadalah, di dalam seluruh kitab suci. Sedangkan
afti lafazh l:{rliadalah Al Qtr'an.'r65

rarrwil firman i[eh: & {lii uK; -K$ f,ri, 3;5 LK.
'afft 'srrpoyo rasul itu nenjadi sdksi atas dirimu dan-supaya kami
sernua menjadi saksi atas segenap manusia." Maksudnya adalalU

Allah memilih kalian dan menyebut kalian orang-orang muslim,
wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dari
umat Muhammad, &g& Muhammad Rasulullah SAW menjadi saksi
bagi kalian pada Hari Kiamat bahwa beliau telah melryampaikan
risalah kepada kalian, dan agar kalian menjadi saksi-saksi pada waktu
itu terhadap semua rasul, bahwa mereka telah meiryampaikan risalatr
k€pada umat masing-masing:

PenakWilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli taln,il
lainnya, dan yang berp€ndapat demikian adalah:
25505. Muhammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Mahar, dari Qatadah, tentang firman Allah, K,3. i4.: .
.>r u2 q"ElIt "Dia (Allah) telah menamoi kamt) sekallan
orang-orang mwlim dari dohulu," ia berkata: Allatt
menamai F{iuf-oryg-orang muslim sejak dahulu. t:S 6
#t:t4,3r.ft'rfu."Dailbegituputa)datam(Aleur'an)
ini, supaya rasul itu menjadi saksi atas dirimu," bahwa
beliau telah menyampaikan risalatr kepada kalian. '.lfi|j,K;
,!fr & "Dan supaya kanru semua menjadi saksi atas
segqncry manusia, " bahwa rasul-rasul mereka telah
menyampaikan risalah kepada mereka. r05

25506. ...dari Qatadah, ia berkata, "Umat ini diberi sesuattr yang
tidak diberikan kepada umat manapun selain nabi. Dikatakan

Ibid
Abdunazzaq dalam ta&irnya (3142) dn Ibnu Abi Hdim datm afsirnya
(u2s07).
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k€poda Nabl *laksanakmn tid* ada kesempitan bagimu!"

fihk nunjdikd ua* tconu fulmt aganu suottt

bsaryitot" Lrlu dilcatakan kepoda Nabi SAW, *Engkau

atry mcojadi saksi bagi karmmu!" Allah bcrfirman, ,3K;
W &'si$ "m, $tryyo kanu senu nugidi stut dos
wrtcrsp rrwusia" " Dikatakan k@a l{abi SSIY, 'Mintalab,
niscaya kau akm dibcri!" Allah berfirman, X 6f -AfiJ
"Berdmlah kcpada-Ku niscata aksn Krperkilwrko,
bagirrrrl " (Qs. Ghaafir [40] : 60)tG?

255W. At l{asan msrceritakan k€ead8 kami, ia bcrtata:
Ab&rrazzaq mengnbari kad, ia bertm: Matnar
mcoceritatan kepada kami dari aahddt ia bed6ta: Um* ini
dibcri tiga hal yang tidak dibcritan kryada umat rnanaprrrn

selain Nabi SAW. Dikatakm k@s Nabi SAW'
*Laksanakan, kar€Da ti&k ada kescmpitan bagimu." Allatt
bcrfinnao, ; ac $i OK$ #(t TDio sekdi-kalt ttdak

\ me4idikot-tmfitk kon. ful&, atqra slrltu kcsenpitot"
Dik*akan kqada Nabi SAW, *Engkarr akm marjadi saksi

bagi kanmmu!' Allah bcrfirman, Ufr & t#ljftj -D@,

srryya honu semuo menjdi s&st aas segerup nontsia."
Dikatakan kcpada Nabi QAw, 

*IvlfutalalL niscaya kamu akan

dibcri!" Allah '&lfu;ri " Berdulah kcwda-
Ku niscap akan

[4oJ:60)'B

Xrpertrcrun? bagtrrrl" (Qs. Ghaafir

ccc

t87
tG!

Ihu A6iyy& &bm Al Lhtlwro Al Yqb @1135).
AUarrazzq dalan a&irnya Ql4ll).



&7t

T$sirAdl.:Ihafui

'nr Ki;1 3 id1ifu:;L'r3g t3,tlu',!t$fi 't L*,

@ 3.,ei5)
"Mal<a difil<oriloh sanbohyang, tl,maikfrrrlah zal<at dan

bupegdrJdahl&rrnl pada tdi Nlah. Dia adalah
Pelhdaigffnt, mat& Oiitat seboitubaik Pelin&,mg dnr.

sebaikbaikPurolorrg." (Qs. Al Hajj l22k 78)

rakwil firman {}ah: } $Ui#tt1g5,'6()',!tlfi 'rtL*

U)i 4 A;:t 'iri Kr$ (Moka dirikanlah sembahyong,

tunaihanlah zahat dan berpeganglah hottu pada tali Allah. Dia
adalah Pelindungma, maha Dialah seboik-baih Pelindang dan

sebalk-baih Penolong)
Maksud ayat di atas adalah, oleh karena itu, kerjakanlatr shalat

.fardhu bagi Allah atas kalian demgan batasan-batasdnnyq serta

tunaikanlatr zaltutyang wajib bagi kalian dalam harta benda katian.

Lafa^ fi, i#it, "Dan berpeganglah kamu pada tali
Allah," maksudnya adalah, yakinlah terhadap Allah dan tawakallah

kepada-Nya dalam unrsan kalian.

Lafa^ il;Jl'# "Maka Diatah sebaik-baik Pelindung,"
maksudnya adalah, sebaik-baik Pelindung adalah Allah, bagi orang-

orang yang mengerjakan shalat, mentrnaikan zakat, berjihad di jalan-

Nya dengan sebenar-benar jihad, serta berpegang tegu! pada-Nya.

Lafahfili 3; "Dan sebaik-baik Penolong," maksudnya

adalah, sebaik-baik Penolong baginya adalah Allatl, yang

menolongnya dari orang yang bermaksud jahat kepadanya.ro3e

r6e Dalam manuskrip sesudah kalimat ini tertulis: Tamat tafsir surah Al Hajj.
Segala puji bagi Allah sematg dan semoga Allah melimpahkan karirnia kepada

Mnhammad. Insyo'allah dinrsul surah, 'Alilfr '8 i "Sesanggufitrya

b*untunglah ordng-orangyory buimot " (QB.Al Mu'minun l23l: l)
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afri;;t; '4

p tir@'ei,*- iit:" o;3ti1 @ sl;;Jt 8i
@a&/$i*

"Sesnnguhnya benmamglah or ang- or drrg y arJg bqhnan,
(y aiat) ofi mg- orctdJg y orrJg lrha.syu dalsnJ senrb alry angrry a,

ilmr orang.otarJg yarJg nmjauhl<m diri dari (pqknton dmt
pqlcataon) y ang tiada bugu,:nd."
(Qs. Al Mu'minuun l23l: 1.3)

;Htr';tffiic&l,i:f "H.'#,"#;
otang4rrang yang beriman, [yaituJ orang4rang yang khusyu dalam

sembahyangnya, dan otangerang yang menjauhkan dirt dofi
[perbuatan dan perhataanJ yang tiada berguna)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, @ 6$1'&i'n
"sesungguhnya berurtunglah orang-orang yang beriman," aElatr,
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya SAW,
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membenarkan Al Kitab yang ditunrnkan kepada mereka, serta

mengerjakan hal-hd yang diperintatrkan-Nya seperti yang disebutkan

dalam ayat-ayat ini, yang kekal di dalam surga Tuhan mereka yang

dengan mudatr mendapatkan keinginan mereka, sebagaimana

disebutkan dalam riwayat- riwayat berikut ini:

25508. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-
Ny", @ 'rfrfi 8'i "sesungguhnya beruntunglah orang-

orang yang beriman," dia berkata: Ka'ab berkata, .Tidaklah

Allah mencipta[<an sesuatu dengan Tangan-Nya selain tiga
perkara; menciptakan Adam, menulis Taurat, dan menanami

surga Adn. Kemudian Dia berfirman kgpadanya, 'Bicaralatr!'
. Ia pun berbicarq @ ii+It I 'i 'sesungguhwo
'beruntunglah orang-orang yang beriman'; katena

mengetatrui besarnya kemuliaan yang ada padanya."rm

25509. Sahal bin Musa fu-Razi menceritakan kepada karni, ia
berkata: Yahya bin Dharis menceritakan kepada kami dari

Amru bin Abi Qais, dari AHul Azizbn Rafi, dari Mujatrid,
ia berkatq "Ketika Allah Ta'ala menanam_surgq Dia melihat

kepadanya lalu berfirm*, @ SNt 8'i 'sesungguhnya

b eruntunglah orang-orang yang berimai' .n 
tut

25510. Hafsh bin Umar :

Khaldah, dari Abu
menciptakan surgq

menceritakan kepada kami dari Abu
Al-Aliyah ia
Dia berfirman,

berkata, "Ketika Allatr

@ 'tj# 8'n

tfio

till

Abdunazzaq dalam tafsirnya Ql{l2),Ibnu Al Mubarak dmJram Az-Zuhd (hd.
512), dm Az-Z$aj dalmrt Ma'oni Al Qu'anQlS).
Mujahid dalam ta8irnya (hal. 4&4) dm As-suyuti dalam Ad-Dtr Al Mantsur
(6/E3).
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'sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman',

maka dengannya Allah menurunkan Al Qur'an.'tr0'2

25511. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jubair

menceritakan kepada kami dari Atha", dari Maisarah, ia

berkata" .Tidaklatt Allah menciptakan sesuahr dengan

Tangan-Nya kecuali empat perkara: menciptakan Adam,

menulis Alwah, menulis Taurat, dan menanami surga. Allah
kemudian berfirman, @ i$oift '3i i 'sesungguhrya

beruntunglah orang-orang yang berimant .n 
tu3

Firman-Ny"r @'ei,*- i1;{, ;, i'uj1 " g"i*) ordns-orans
yong Htusyu dalam sembahyangnya." Malsudnya adalah orang-orang

yang khusyu dalarn shalat merek4 dan kekhusyuan mereka dalam

shalat menrpakan bentuk ketundukan mereka kepada Allatr dan

ketaatan kepada-Nyg serta menjalankan perintatr-Nya.

Ada yang mengatakan batrwa ia diturunkan karena pada waktu

itu orang-orang mengerjakan shalat dengan menghadapkan paiidangarr

ke aratr langrt (sebelum diturunkannya ayat ini). Ayat ini truun untuk

melarang mereka berbuat demikian. Seperti disebutkan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

25512. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'tarnir bin Sulaiman menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Khalid dari Muhammad bin
Sirin berkata, "Rasulullah SAW jika shalat melihat ke aratr

langt, maka tururlah ayat, @ 'rt* dt* ai'ufi,rror*l
orang-orang yang klrusyu dalan sembalryangnya'. Setelah

itu, beliau menghadapkan wajatrnya ke tempat sujud.'t*

twz

t(x3
As.Suyrti doJam Ad-Du Al Mantsw (6/83).

Tidak lcemi tpmukan atso ian dalam literatu kami dengan lafaz.h rtpf h.rl. Lihat

T{sirAbduruaqQDI$:
Al Haldm &lam tlwto&o* Qt283) en Az,7-ujai dalam Ma'oi Al.Qar'ot
(u6).
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25513. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hantn
bin Al Mughiratr menceritakan kepada karni dari Abu Ja'far,

dari Al Hajiaj Astr-Shawwaf, dari Ibnu Sirin, ia berkata,

"Para sahabat Rasulullah SAW mengangkat pandangan

mereka ke langit ketika shalat, sehingga turuntah firman
Allah, @'qi* dtr Ain$'(Yairu) orans4rrans yans
ffiusyu dalam sembahyangrrya'. Sesudah itu mereka berkata

dengan isyarat kepala merekq b"gioi. " 
tott

25514. Va'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu

Ulaiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub
memberitahukan kepada l<ami dari Muhammad, ia berkata,
nAku diberitahu bahwa Rasulullah SAW jika melaln*an
stralat menganglot pandangannya ke langit" hingga turun

firman Allah, @ 'oi* iitr 0 f df '(Yaitu) orans-
orang yang kltusytt dolam sembahyangrryd. Aku tidak tahu

ayat yang mane, ini, ini. Ia lalu berkata, "Kemudian ia
manggut-manggut." Dia berkata: Muhammad berkata,

"Mereka berkatq "Pandangannya tidak melampaui tempat

sujudnya, dan jika telatr mengernbalikan pandangan maka

hendaklah memej amkan mata' rM

25515. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Muhammad,

dengan redaksi yang semisalnya.

Para atrli tat<\ilil berbeda pendapat tentang maksud khusyu

dalam , ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatt

Al Baghawi dalam Ma'alim ArTmzil (3/l3E) dan lb,nu Katsir daldun tafsirnya
(ro/r07).
Ibnu Abi Sfibah dahn Mushann{ (Ail), As-Stryrrti dnlan Ad-Dar Al
Mantsu (5/84), dan lbnu Al Jantzr dalam Zad Al Masir (514@).

l0{5

t0{5
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diamnya scluruh anggota tubuh dalam shalat. Dan, yang berpendapat

demikian adalah:

25516. Ibnu Basyr kepada karri, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berlota: Su&an

menceritakan kepada kami dari Mansur, dari -Mujatrid,
telilang firman-Nya, @ '4i* e-tr 0 p 'ajl"|Yoin1

orang-orang yang kltusytt dolan sembalqungrqru," dia
b€rkat&'Maksrdnya adalah diam kailo gt 1"i.rt{n?

25517. Muhammad bin Abdul A'la menceritalon kepada kami, ia
berkata: Mutramrnad bin Tsaw menceritakan kepada lcami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya" ,i S dI
@ 'ci* ig9'{roiu) orang-orang yang khusyu dalatn

sembahyangptya,n dia b€rkata, "Maksudnya adalah diam

ketile mengerjalcan shalat."tm

25518. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkaa:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar menrberitahukan kepada l<arni dari Az-Zdti, dengan

r€daksi yang se,nrisalnya.

25519. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada l€rni, ia berkata:

Abdumzzaq mernberitahukan kepada kami dari Abu Su$an
Asy-Syaibani, dari ses@rang, dali Ali, ia berkata: Dia pernqh

ditanya tentang firman-Nya" @ 'oi* iii, a i it$
"(Yaitu) orang-orang ymg lhuryt dalan sembahyangnya,"

Lalu dia berlcatq 'Jangan menoleh ke kanan dan kiri saat

melaksanakan shalat. " r0e

Abu Ja'far An-Nuhas dabm Ma' oti Al Qw' an (3 I 44l).
Ab{urrazzaq dalam taftirnya Ql4l2'),Ibnu Al Mubarak dalanrr Az-Zuhd (lal.
404), dm Ibnu Al Jauzi dalam Zd Al Masir (51460).

Abdurrazzaq dalam afsirnya QDss),Ibnu Al Mubaral< dalam Az-Zuhd (hal.
403), dm lb,nu Al Jauzi dalam fud Al Masir (51460),

tu7
to{t

to49
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25520. Abdul Jabbar bin Yahya Ar-Ramli menceritakan kepada
kami, ia berkata: Dhamrah bin Rabiah berkata dari Ibnu
Syaudzab, dari Al Hasan, tentang firman-Nya A ;1 'uj1

@ 6i*- ig$i"1raitu) orang-,mng yatg ffiusy; datam

sembahyangnya," dia berkata, "Kekhusyuan mereka adalah

, dalam hati, yaitu menundukkan pandangan dan bersikap

.:,,",., rendatr hati.'ro5o

25521. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughiratr
memberitatrukan kepada kami dari Ibratrim, tentang firman-
Ny", @ 'ar,*- d\, Al'"5"(yaitu) orang-orangyang
lrlusytt fulom seitbahyangryo," dia bakata" "Kekhsyuan itu
dalam hati. Mereka diam dan t€nang,"rdt

25522. AI Hasan me,lrceritakan kepada karni, dia berkata: Khalid bin
Abdullah menceritakan kepadaku dari Al Masudi, dari Abu

' . Sinan, dari seseorang sekaumnyq dari Ali RA, ia berkata,

"Khusyu itu dalam hati, dan bersikap lembut terhadap sesama

muslim, serta jangan menoleh ke kanan dan ke kiri."r052

25523. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj
menceritakan kepadalu dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha" bin
Abi Rabatr berkata tentang n m*-Nyq iit, A'i'.r-li
@ a* "(Yaitu) orang-orang yang Lt""yr, ' dolo*
sembahyangnya,l' dia berkata, *Maksudnya adalah, khusyu
dalam shalat. Ada orang yang berkata kepadaku selain Atha",
'Rasulullah SAW jika berdiri dalam shalat, melihat ke kanan,

kiri, dan depan. Lalu turunlatr firman Allatr, ii1rA'iirjl
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (10/107).
AMurrazzaq dalam tafsirnya (A4n) dan Ibnu Al Jauzi &lam ?.ad Al Masir
(s/460).
Ibnu Al Janui dudlalm Zad Al Mair (514610).

l0r0

l05r

t052
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sertabmgty'. Sctclah itq beliau ti&k
melihat-lihd kacuali ke rah bah.'r6

Ulma lainnya bcrP€ndaPat bahwa matsUnya adalah ttikry

takut Dan, png Uerpctdaft dcmfian adalah:

T6rAfi-mdbati

ktntsyu dalqn
pomh terlibd

25;524.

25525.

25526.

lvluhamad bin Abdtil A'la maceritakm kcpoda tami, ia
bertata: Muhammad bin Tsan meoccritakan k€pada kami

dari Ma'mar, dari QatadalU tartang firman-Nyq, 
'ri 

i "il@ 'ei* e-1, "(Yaiu) orangarang yang kltusyi dalant

sembah1,otfin,' dia bcrtata, n{arcuanva adalalL merdra

dalarr kcadam takut.'rB

Al Hasan bin Yatrya menceritakan kcpada kami, ia berkata:

Abdrrrazzaq mcmbcritahukan kcPada kami, ia berkda:

lvla'mr mernberitahukan k€pada lcami tcntang fuman-l'Iya'

@'ei* ea"Ll, ap'4't'f' $a*) orang4rrang vang kttusvtt

dalan seniarowrinW" ia bcrkma, e!{l llasm bcslsta'

'Mer€ka dalam kcadsan takut'. Qdadah bcrkata' 'tr(husyu' itu

dalam tr5r.rrrE5

Ali bin Dad menceritakm kePadab ia bcrkata: AHullah

bin Shaleh menceritakan k€pada lemi, ia ber*da: Muawiyatr

bin Shaleh menceritakan k€pada lcami dari Ali bin Abi

Thalhab, &ri Ibnu Abbas, tetilang firrnan-Nya" ,i'i dl
@ '4i* ii$"(aiu) orangorory vang khusvi dalart

sembahymda,' dia bcrkata, "Maksudnya "daldl, mereka

dalam keadaan takut dm tcomg.nr6

tottt

ilEa

tott
t0t6

Abd bin Humaid &lm nusoadn:A Al Baihqi dalam sunmya dan Ag-

$ryuti d[ilam A&hr Al Mortsu (61t3).

atAnnzzaq &lm tafrirnya 81412)dm Ibou Kfiir dalam ta8irnya (10/107).

Ibid.
Ibnu IftBir dalam tafsiraya (10/107).
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Telah,,kami jelaskan pada bagan lalu batrwa kfiusyu'

maknanya adal€h tuxduk dan patuh, sehingga tidak perlu kami ulang

di sini penjelasannya. Allatr tidak mengindikasikan makna tertentu,

baik secara aqly mauplun naqly, maka matma yang dimaksud bersifat

umum, sehingga penakwilan ayat ini adalah, orang-orang yang dalam

shalatnya tunduk kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-

Nya;t*iry*U terlihat dalam ketenangan anggota tubuhnya dan

konsentasinya dalam beribadah serta ketaatannya meninggalkan

segala larangan-Nya.

', rir-an-Nya; @ 6uirX r*rrll'u.{V"o* orans-orans
yang menjauhkan diri dari (perbtntan dan perkataan) yang tiada

berguno." Maksudnya adalah orang-orang yang berpaling dari

kebatilan yang dibenci Allah.

Demikian penalnuilan lomi, sosuai penanuiUn para atrli talo 'il
lainnya, dan yang berpendapat de'mikian adalatr:

25527. ,Ali bin Daud menceritakan kepadaku ia berkata: AMullatr
'*,bin 

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi
ffraUu dari Ibny Abbas, tentang firman-Nya, e ;f '"51i

@ aij ,f)fi "Dm orang-orang yang meniiuikon dt t
dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna," dia

berkata *Maksudnya adalah, kebatilan."ro5?

25528. Mubammad bin AMut A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kaq.ni

dari Ma'mar, dari-Al Hasaq tentang firman-Nya, 
'r*'j'6li

@ Oij ,f)fi "D*, ordng-orang vang meniiuhh" am
dari (perbuatan dan perkataan) yang tiado bergunam" dia

berkata, "Maksudnya adalab kernaksiatan."rost

Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyur (4146).

Abdurazzaq dalam tafrirnya (A4B).
t(E?

tort
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25529. AI Hasan bin Yahya menc€ritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitaturkan kepada kami dari Al Hasan, dengan

redaksi yang semisalnya.

25530. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu-Zaid berkata

tentang firman-Nya Ta'ala, @ aij F, *'i'u-,tti
"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan

dan perkataan) yang tiada berguna," dia berkata,

"Maksudnya adalalL Nabi SAW dan para sahabat yang

beriman kepadanya dau mengilutinya, berpaling dari

kebatilan."r6e

CCC

?";A I i,$5@ 6JJ'$K'Y ?'u-i?

#@ <wtbiy#;Kfr,Y jby1tfiJy

@s;rii ?4!',a$ivt g
nDan ordng-ofttng yarrg mmtnail<m zalrat, dan orung.

orung y arrg mmj aga t<enalmnny a, l,canali terhdday isffi .
istri nrrl'el<a amtfudak yorJg nseka miliki; mal<f,
sesuugguhrnya mqela dalarnlul ini tiado tsrcela.

Barm,gsia1a rnencari yarJg ilibalik ia+ mal<a mqela ifiilah
of cmg. orang y t4rttg nrelifrlnpond bpfr'as.'

(Qs. Al Mu'minuun l23l: 4.71

rm Tidak kami tcmukan aso middam lit€ratur lomi.
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rakwir 
'rqr_ 

Arret: **Prftf.rf!ffi%ffitffi?,(dan orans^rans yans
menunaihan zahat, dan orang,orang yang menjago hemaluannya,
hecuoli terhodop iitti-istti nureka atou budah yang nereho milihi;
ma*o sesungguhnya mseka dotan hot ini tiada tercelo
Barangsiapa mencari yang di bolih itu, naha mereha irulah orung-
orqng yang nelonpaui botot)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-
orang yang menunaikan zakart harta yang telah diwajibkan Allah.
Adapun pekerjaan yang diganrbarlcan pada ayat ini adalatr
pelaksanaannya."

Fiman-Ny ", F1;14{f @ 6E i.:ri\- l'r$g "o*
orangerang yang menjaga kcmaluawrya, kcctnli terhitdap istri-istri
nergla" Maksudnya adalah, orang-orang yang memelihara kemaluan
mereka.

I(rmaluan di sini maksudnya adalah kemaluan laki-laki yang
beradadi bagian depan.

Irrfazcr.,'tj* "Orang-orang yang menjaga," maksudnya
adalah menjaganya untuk tidak dipergunakan pada apa prm.

Lafazh ;E\X '6; $ "Kecuali terhadap isti-isti mereka,"
maksudnya adilalL kecuali kepada istri-istri meneka yang telah
dihalalkan Allah untuk para lelaki dengan cara menikatr.

Lafail ;#ti iK&,li J "et* budak yotg mereka mitiH,"
makstrdrya adahh budak-budak perempuan mereka.

Lafazh ti paaa ayx ;pti e,& [ ;l U"rt"dudtrkan sebagai

majrur, karena mengikuti hf;zh ig71ttl
Lafazh <t-& * ffy "Maka sesungguhnya mereka dalam

lal ini tiada tercela," maksudnya adalah, barangsiapa tidak
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memelihara kemaltrannya atas istri dan budak perempuannya, maka ia

dianggap tidak tercela dan perbuatannya tidak dianggap berdosa.

Demikian penakwilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli takwil lainnya, dan mereka ,yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25531. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nxu, q y:1.;f,4 

-oF 
Jy@ t,E* er?. ;r'ug,j

@ <4r)t fr ffg 
-# 

" Daniring-orir{ yorg'meni aga
' kcmaluannya, kccuali terhodap istri-istri mereka atau budak

yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal
ini tiada tercela," dia berkata, "Maksudnya adalah, Allatl
ridha kepada mereka yang mendatangi istri-istri dan budak-

budak per€mpuan mereka."rm

Firman-Ny * 6\)f5 ifi ciS "Barangsiapa mencari yang di
balik itu." Maksudnya adalah, barangsiapa mempergunakan

kemaluannya uptuk menggauli selain istri dan budak perempuannya.

{t1iifji 'i ,1#!r "Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui

batas." Maksudnya adalah, itulah orang-orang yang melampaui batas

hukum Allah dan melanggar hal-hal yang telatr Allah halalkan

baginya kepada hal-hal yang telatr diharamkan atasnya.

Demikian penakwilan karni, sesuai penakwilan para atrli takwil
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

25532. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku" ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

rm Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tatuil (41139).
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Nyu, @ {,i",6;fr 'n ,ftifi ,Ab {,t ifi ,iS ,,Barangsiatria

mencari yang di balik it4 maka mereka itulah orang-orang
yang melampaui batas," dia berkata, 'Maksudnya adalah

orang yang berbuat zirra."t6l

25533. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada karni, ia berkata: [bnu Zaid berkata

r" tentang firman-Nyu, @ 61i,;I,In { ,1#!t ,,Maka mereka
itulah orang-orang yang melampaui batas," dia berkata
"Maksudnya adalatr orang-orang yang melampaui batas halal
kepada hal yang haram."r6?

25534. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada l€mi dari .dtha", dari Abu
Abdurratunan, tentang firman-Nya" A$fr .nb d5 ffi ,iS
@ a;fii 'nL "Boangsiapa metrcoi yins di balik iu, mika
merelra itulah orang-orang yang melampaui batas," dia
berkata, "Maksudnya adalalU barangsiapa benina maka ia

-,. telatr melampaui batas."r6

ooc

tetei'rfiU 6isUi?'6r:,i,.fV
'Jr,r{t?,A$ @ 6rf"rt

"Dclrt ofitug.orang yarJg menwlifiara oflwnot afliarwt (yanS
dipilcuhrya) dar ianiinya- Dan orcmg.or(mg ydrJg

r(rl
t06,2

t(163

Al Qurthubi dalam tafsirnya (17106).
Al Baghawi do/ran Ma'alim At-Tuuil (41139) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (51461).
As-Suyuti dalam Ad-Dur Al Mmtsw (6/E8), dinisbatkan kepada Abd bin
Hurnaid dari AMunabman.
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memelilwrasetrtahyangflya.Mqel<aihtlahorarJg-or(mg
ydrJg al<f,n msomisi." (Qs. Al Mu'minuun l23h 8,10)

rarmil fi4man Alta!:'rii| @ 6?5 b# ;a*y; 655

@'r|rif i,1i3 @'"'fr\ 
-ik:,E7- 

6;"' ; ;;;- 
" 

r a n s v o n s
memclihara amanat-amanat [yang dipikulnyal dan janjinya Dan
orang-orang yang memelihara sembahyangnyo. Mereha itulah
orang4rrang yang akan mewarisi)

Lafazh ;4;,Sl-';6-yY "Dan amanat-amanat (yang

dipikulnya)," maksudnya adalah yang mereka percayakan

kepadanya.&*j uDan janjinya," maksudnya adalah janji yang

mereka buit antar sesama manusia. 6i5 "Mereka memelihara,"

maksudnya adalah, mereka menjaga dan tidak menyia-nyiakannya,

bahkan memenuhi semua itu.

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang qira'at flyat ini.
Mayoritas ahli qira'at di negeri Islam ftecuali Ibnu Katsir)
membacanya dengan bentuk jamak, C#{ sedangkan Ibnu Katsir
membacanya dengan bentuk mufrad.tw

Menurut karni, qira'at yang benar adalah qira'at dengan

benitkjamak,karctatelah menjadi ijma para atrli qira'at .

Firman-Ny", @ 6rn? fr)r,1 $, i 'riiJ ',Dan orang-
orang yang memelihara sembahyangnya." Maksudnya adalah, orang-

orang yang memelihara waktu-waktu shalat mereka dan tidak
melewatkannya, serta tidak disibukkan darinya hingga hilang
waktunya. Mereka selalu menjaganya dan melaksanakannya pada

waktturya.

Demikian penakwilan karni, sesuai dengan penalmrilan para

ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

tw Huiiat Al Qira'a (hal. 452).
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25535. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Abu Dhuha"
dari Masruq, tentang firman-Ny q 6rfnf iifi ,fi i'rfiij'
@ "Dan orang-orang lang memetihari {embahyangnya,"

. dia berkata, "Maksudnya adalah alaa waqfihaa (pada

i:, waktunya)."'*t

25536. Abu Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Muawiyah
menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Muslim, dari
Masruq, tentanghrman-Nyu, @ 6rnt!- fi}( iF i''"fii:
"Dan orang-orong yang memelihara sembalryangnya," dia
berkatq "Maksudnya adalah alaa wabihaa (pada waktu-
walfiurya)."rffi

25537. Ibnu Abdtrnahman menceritakan kepada lomi, ia berkata:
Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yahya bin Ayyub memberitahukan kepada kami, ia berkata:

- Ibnu T*,rheu memberitatrukan kepada kami dari A'masy, dari
Muslim bin Shubaih, tentang firman-Ny4 d;13 d, t'"fui|
@ |tirtr "Dan orang-orang yang memelihara
sembahyangnya," dia berkata "Maksudnya adalatr

mendirikan shalat pada wa}nury al'\tr,t

Ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalatr orang-
orang yang selalu mengerjakan shalat. Mereka yang berpendapat
demikian menyebutkan riwayat berikut:

Ibnu Abi Hatim dal"m tafsirnya Q1447) dan As-suyuti dalam Ad-Dtr Al
Mantsur (6189).
Ibnu Katsir dalam taftirnya (10/l l0) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
Q1447), suratr Al Baqarah ayat23t.
Ibnu Kacir dalam ta8irnya (10/l l0) dan As-Suyuti dalm A&Dur Al Mantflr
(6/8e).
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25538. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada karni dari Mansur dari -Ibrahim, tentang

firman-Ny., @ i-rf;Y l+5( iF i'"$U "Dan orang-

orang yang memelihara sembahyangnya," dia berkata
'Maksudnya adalah shalat fardhu."r6E

Firman-Ny", @ ',$fiW,14i "Merela itulah orang-orang

yang alan mewarisi." Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki
sifat demikian di dunia. Merekalatr para pewaris surga dari pendudtrk

neraka pada Hari Kiamat.

Penalouilan kami ini sesuai dengan sebuah riwayat dari

Rasulullatr SAW, yang juga sesuai dengan takwil para ahli takwil
yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25539. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berlcata: Rasulullah SAW
bersabda, "Tifuk seorangpn dori kalian kccuali ia-tnemitiH

dua tempot tinggal, yaitu tempat tinggal di surga dan tempat

tinggal di neraka" dan jika meninggal dan masuk neralra

maka diwarisilah temryt tinggabrya di surga oleh pen&tdufi
surga- Itulah mabta firman nr:ro, @ '&#" 'i ,niJ
' Merekalah orang-orang yang' alwn mew oris i' ." t6

25540. Al Hasan bin.Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Al A'masy, dati
Abu Shaleh-dari Abu Hurairatr, tentang firman-Nya, ,nij
@ tjfi ? "Merekalah orang-orang yang akan mewarisi,"

Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya Qlaal dan As-Suyuti dalam Ad-Dur Al
Mantsur (6189).
Ibnu Majah dalan Az-Zuhd (4341), Al Bushiri dalam Zav,a'id, ia bgrkat4
"Isnad-nya sha&li, sesuai syarat Al Bukfiari Muslim." Serta Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tuzil (3 I I 40).

l(bE
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dia berkata, 'Maksudnya adalah, mereka mewarisi tempat-

tempat mereka dan tempat-tempat saudara merek4 yang

dipersiapkan untuk mereka sekiranya rnereka taat kepada

Allah."rm

25541. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari A'masy, dar^l Abu Hurairah, tentang

firman-Nyq @ 'r|tjt 'i ,1i3 "Merekalah orans-orans
yang akan mewarisi," dia berkata, *Maksudnya adplah,

mereka mewarisi tempat-tempat mereka dan tempat-tempat

saudara mereka yang dipersiapkan rurtuk mereka sekiranya

mereka taat kepada Allah.'tnt

25542. Al Qasim menceritalon kepada l@mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia be,rk*a: Hajiaj me,lrceritakan

k€padaku dari lUnu Juraij, teNrtang @ 5b5l
"Or*tgororg yoq akot manttrisi." S€rta firman-Nya, ''A
6#:j"&rga yong dtwoiskon," Serta firman-Nya, i lit
$e irlr] $i'ruan swga yang akan Koni wtiskan kcpada

' 'hmrba-hamba Kan i." Ia berkatg "Sertuanya adalah sama"

Ibnrr Juraij berkata: Mujahid berkata, "Dia mewarisi tempat

milik penduduk surga dan milik yang lain, serta tempat milik
penduduk neraka, maka diwariskan kepada penduduk neraka.

' Jadi, mereka mempunyai dua temint di surga dan dua

keluarga. Itu adalah satu tempat di surga dan tempat di
neraka. Adapun orang mukmin, membangun nrmatrrya di
surga dan menghancurkan rumatrnya di neraka, sedangkan

' orang lofir menghancurkan rtrrrahnya di surga dan

membangrm rumahnya di neraka."

Abemazzaq dalam ta&irnya Ql4l3).
Ibid.
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Ibnu Juraij berkata dari Al-Laits bin Abi Aslam, dari Mujahid,

bahwa ia mengatakan demikian.rm

ooo

'afiyf-Wfi,;;,fi33;6-fi
" (Yakni) ydrrg dl(rlrJ nwwarisi StungaEirdrn;'s,. Mqelcahekal

(di d,alannya) (Qs. Al Mu'minuun [23]: 11)

Talrwil fiman Allah: @ 6nF Ur'i,i;'fii'"}; 6-fi
([YahniJ yang ahan ntewarisi Surga Firdaus. Mereka hehal d[i
dabrurya)

Firman-Nya: '"3; 4.$ "$abn) yang akan mewarisi."

Maksudnya adalah, tarnan yang mulia, yaitu Al Firdaus, menurut

orang Arab. Mrrjahid berkat4 "Ia dengan batrasa Romawi."

25543. Al Qasim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtnaij, dari Mujahid, tentang firrran-Nya,

@ 6,iFl W'i ,i;'fii '"j;651 "(Yatmi) yang atran

mewarisi Surga Firdaus. Mereka l@kal di dalamnya," dia
berkata, "Firdaus adatah taman, dalam batrasa Romawi."rm

25544. Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,
ia berkata" "Adn adalah taman dalam surga. Istana di
dalamnya adalah Adn-4ya, Dia menciptakannya dengan

Tangan-Nya, yang dibuka setiap Subuh, lalu Allatt
melihatrya kemudian berfirman, @Sldf '8 'n

Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Taruil (41140) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya
(10/l l l).
Mujahid dalam Afsirnya (hal. 451), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (7D395),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tlryn Ql47).

rtn
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'sesungguhnya beruntunglah orang'orqng yang beriman'.

Taman itu juga adalatr Firdaus. Allah menananrnya dengn
l3mgan-Nya, dan ketika telah selesai Allah berfinnan, C1.,6
@ $jaIt 'sesungguhnya beruntungtah orong-orang yang

beriman.'Allah lalu memerintahkan agar ia ditutup, sehingga

tidak seorang pun dapat melihatrya" termasuk malaikat yang

didekatkan kepada-Nya. Kemudian ia dibuka naaa 29!ay
, Sgbuh, lalu Allatr melihat kepadanya dan berfirmaru Cl ,i

@ lt;&ft'sesungguhtnya beruntunglah orang-orang yang

beriman'. Kemudian ditutup lagi seperti semula."rm

25545. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatad4 ia berkata, "Haritsah bin Suraqah

mati syahid dalanr Perang Badar, mal€ ibrmya berkat&

'Wahai Rasulullah, jika Anakhr termasuk penduduk surgq

maka aku tidak akan menangisinyq namlm jika ia termasuk

- penduduk neraka" maka alcu akan menangis sejadi-jadinya'.

Beliau lalu bersabao'Walwi Ummu Haritsah, sesungguhnya

dalam surga ada dua surgo, don sesungguhnya anabnu telah

memperoleh Firdous yang paling tinggi dolam surga'. " tns

25546. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dengan

redaksi yang semisalnya.

25547. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Su&an

menceritakan kepada}u dari Ma'mar, dari Qatadah, dari

Ka'ab, ia berkatq 'Allah menciptakan Surga Firdaus dengan

Tidak lomi temukan dso imi dalam literahn kami.
Al Baihaqi dalam sunannya (91167), Al Mrm&iri dalam Toghib wa Tohib
(A325), dm At-Tibrizi d^lam Misyfrd Al Mashabih (3t09).
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Tangan-Nya, menanamnya dengan Tangan-Nya, kemudian
berfirman, 'Bicaralah!' @ ltj.gl '3i 'i 'sesungguhrrya
b eruntunglah or ong-orang yang berimant .tt 

tw6

25548. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj
menceritakan kepadaku dari Husaim bin Mashak, dari

Qatada[ juga riwayat yang sama, hanya saja ia berkata,

"Bicaralah." Ia berkata, "Benurtunglatr orang-orang yang

bertalara."

25549. AI Husain menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami dari Ismail
bin Abi Khalid, dari Abu Daud Nafi', ia berkata, "Ketika
Allah menciptakannyq Dia berfirman kepadanya,

'Berhiaslah!' Ia pun berhias. Allah kemudian berfirman
kepadanya, 'Bicaralah!' Ia pun berbicarq 'Berturtunglah
orang yang Engkau ridhai'.'roz

Fimen-Nya: '4ir,3- W 'nl "Mereka kckol di daiianya."
Maksudnya adalab mereka selalu berada di dalarnnya. Allatl
berfirman, "Orang-orang yang mewarisi Firdaus kekal abadi dan tidak
akan b€rpindah Gmpat."

eeo

@F - #a;t^tt(fri1;
"Dan sewngulvrryaKorni tclah mr,nciptallu;lfi rnarwsia dmi

suatu solripati (bq*nl) dari tanah."
(Qs. AI Mu'minuun l23l: 121

t076 Ibnu Abi Dunya dalam pembahasan tentang Sifat Al Jannah (20) dar Ibnu
Katsir dalam taftirnya (10/106).

'oz Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir,dengan redatsi yang sama (S/45g).
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Takrril xirman Allah: @F,"; #e';;"b{lfiLi73
@an sesungguhnya Kami telah menciptahan manusia dari suatu

saripati [berasalJ dari tanah)

lAllah ra'ala berfirmanl: !" fii#nl${liLr13
@ ',Do, sesungguhnya Kami telah menciptalcan manusia dari suatu

sirfpati (berasal) dari tanoh." Maksudnya adalah, Kami saripatikan ia

darinya. Oleh karena itu, Adam diciptakan dari tanatr yang diambil

dari permukaan bumi.

Demikian penalsrrilan kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli tak\ryi!, meski terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang

makna lafazh 6gaS pada ayat ini. Namun sebagian mengatakan

batrwa maksudnya 
"AA.n 

Adam. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25550. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kePada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

- dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firrnanNyq l:iL iit31' 
@,+, i itrLL i${ "Dan sesungguhnya Kami telah

*rrriptot i manusia dari suatu saripati (berasal) dari

tanah," dia berkata, "Maksudnya adalah, Adam dioiptakan

dari sariPati bumi.'r0e

25551. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abilnl;rEzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman-Nya, @ yt u # u 6t $ GL i33 "Dan

sesungguhnya Kami telah menciptalwn manusia dari suatu

saripati (berasat) dari tanah," dia berkata' "Maksudnya

Susunan kata ini tidak ada dalam manuskrip, dan lca1ni hulkan dari naskah

yang lain.
it -UawarAi 

4g1,am AwNakat wa Al Uyun (4147),Ibnu Athiyah dalam lI
U"ir*i el Vajiz ell37), drn Abu Ja'far An-Nlhas dalaa Ma'oti Al Qtr'ot
Qi4/,q.

1078

lo79



fdrrllh:l}.ffi

adalah, Adam diciptakan berasal dri saripati bumi, dan

ketunmannya diciptakan dari air yang hina (air mani) '"tm

ulama tain berpendapat bahwa maksudnya adalab Ikmi telatt

menciptakan anak Adam, yaitu 6ta$Jisebutkan dalam ayat ini-
d*i irla yaitu setetes air mani yang diarrbil dari tulang punggung

lald-iaki yang tercipta dari tanah, yaitu Adam. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikgt ini :

25552. Al Qasim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Abu Muawiyah

menceritakan kepada kami dari A'masn dari Manhal bin

Amrtl dari Abu Y.&yq dari Ibnu Abbas, teNrtang firman-Nya,

@ ,,ll i tlfi u .i$$ '6L f$ "Da, seswtgguhrrya

Kami tetah menciptakan mamnia doi sttotu saripati

(berasal) dqi tanah," dia berkatq "Maksudnya adalah dari

airpilihan.'rar

25553. Mghammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadahl ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada katni, ia

berkata: warqa" menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najin, dari Mujatrid, tentang firman-Nya. r3l3

@ F! ", l,!f a i${ t1itl "D* sesunsguhnva Kami

telah-menciptakan manusia dori suatu suipati (berasal) dari

tanah," dia berkatq "Maksudnya adalah dari air mani

Adarn."lot2

t(f,o.

lort
tm

Abdrrazzaq dalam ta8irnya Ql4l4), Ib,nu Qrtaibah d^lM Grroib Al Qtr'ot
(hal. 296), dan Ibmu Hajar dalam Fati Al Boi (A4afl-
Ibnu Athiyah Mm Al tkrttro Al Waib (41137)-

Abu Ja'frr An-Nuhas dalam Mo,qti Al Qu'ot(3144-7) dm Al Baghawi dalam

Ma' olim At-Toz il (4 I | 4l).
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25554. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya

Pendapat yang paling tepat menurut kami adalah yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah, sesungguhnya Kami telah

menciptakan anak Adarn dari air mani Adam. Jadi, kata tersebut

merupakan sifat air mani Adam. Sedangkan maksud lafazln gl adalah

Adam, karena ia tercipta darinya.

Mengapa kami mengatakan batrwa ini penalonrilan yang paling

tepat? Sgba!, aygt lglanjutnya mengindikasikan demikian, '^frX.?
@ g# ;fi A rSEt "Kemudian lCami iadikan saripati itu air mdni

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)." Telatr dimaklumi

bahwa ia tidak menernpati tempat yang koko1, -yaitu ratrim-
kecuali setelatr ia diciptakan dalam tulang punggung laki-laki, lalu ia
berpindah menempati rahim. Orang Arab menyebut anak seorang laki-
laki'dan air maninya dengan sebrrtan '*$ai ';ga karena keduanya

diambil darinya.

Penggunaan lafazh eD^." dapat kita lihat dalam perkataan

sebagian mereka, antara lain:tffi

l<ata'tti'.), bentuk jamaknya adalah crli,ti, dan terkadang

mereka menjamaknyab f.rA namur ini jarang dipakai karena;[fli
merupakan benhrk jamak dari J-l-,.

ooo

rot3 Yaitr,r Hassan bin Tsabit.
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ae,a / -l ltt
Ull;i l.ilo 8$a€'LiLryf'zSiAtgL}@

'$ gL ;&;t 6K1 6tb;#fi tafr1;'L4113i

At*iAtiitir,$TceiitA
"KelnudiartKami iadil<mr. saripati itu air nwni (yffiS

disimpal) datenr t*rnpdt yo'r,gkohf,h (tdhitn). Keffiiliart aw

i*ri itu Kdnri ioiilr*t segu,,.pat ilorah,lalu segumpal

df,rah iatK,,rriioait *, segwnpal fus*s, dm segwnpal

fus*situt<@niiadit<fi ratlang.belalang,lalutulartg.
b"irtas itu t<,nni p,mska$ dengan ilaging' .Kurudian

Ka^i idik* Au mat trtuk y arrg (brtma*) lain' Mdkd
lrl;t*Silcildh Nlah, Palripu vmrg Ddlinsboik'"

(QE Al Mu'minuun 12312l3'l4l

,*tiitrkfff;*#,#:8#f#Hfr '@ &, *:'il ifiS ;ctSL 1it6l1',/i (Kemudian Kami iad'ihan

tirtpod itu air mani lyang disimpanJ dalam tempat yang kokoh

lrahiml. Kemudian air mani itu Kamiiadikan segumpal darah, lalu
-segumpal 

daroh ilu Kami iadikan segumpal daging, dan segumpal

dasi'ns itu Komi iadihan tulang-belulang, lalu tulang'belulang itu

Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami iadikan Dia

mahhluh yang [befientuhJ lai* Maha Maha sucilah Allah,

Penciptayang Paling

Firman-Nya, @ # )V at'iii"1fiG'f '-'Kemudian Kami

jadilran saripati itu air iani (yang disimpan) dalam tempat yang

kokoh (rahim)." Maksudnya adalah, kemudian Kami jadikan manusia

yang Kami jadilGn dari saripati tanah, air mani, dalam tempat yang

kokoh (air mani lald-laki tersimpan dalam rahim perernpuan)' Tempat
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itu disebut kokoh karena ia dikokohkan dan dipersiapkan rmtuk

menyimpan air mani sampai batas waktu terGntr.

Fimen-Nye, |1G fifAi1lil "Kemudian air moni itu ltumi

jadikan segumpal doroh,, Maksrdnya adalah, Kami jadikm air mani

yang Kami simpan dalam rattim tersebut scgrrmpal darah.

x'iman-Nylc'i4.i ffffr GltS "Ialu segwtpal doah in
Ifumi jadikan segumpal fugtng." Maksudnya adalah, segrrmpal darah

tersebut Kami jadikan segumpal dagmg.

Fiman-Nya: (LD1AS 4{63 "Dan segwrpol dagtng

itu lfutni jadikan tulang-belutorg.' Maksudnya adalah, kemudian

segurrpal dagng terscbut l(ard jadikan hrlang-belulang.

Para ahli qira'at b€rHa pendaPat tentang qiro'at ayat

tersebut. i 
i

Mayoritas ahli qira'at Hiiu dan hak (selain Ashim)

membacanya dengan bentuk iamak, ,*-: Ashim dan Abdullah

memBaCanya dengan benttrk mufrad, Ulfl dalam dua hurtrf se'rnuanya

muftadrw

Qira'at yang kami pilih adalah qira'at iamak, karena telatr

menjadi ijma para ahli qira' at atasnya

Fiman-Nya: tl |Lfi 6K1 "Lalu tulang-belulang itu

Kami bungkus dengan dagrng.' Maksudnya adalatr, tulang-belulang

tersebut Kami bunghrs dengan daging.

to0' Ibnu Amir dan Abu Bakar membacaqaa de6gan b€nt* hmggal, itrrti q3,1La

r:eitcarena Jar begian a"ti r6+t
Ahli qira'at lainnya mcmbacanya,dengEn berrtuk jamals 6&.
Lihat Haii ah Al Qira' at (bal. 4E4).
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Disebutkan ba5wa dalam qira'at Abdullah yaitu iilir di"'i
Al AfrSi Wt & (Maka segumpal daging itu kami jadikan tulang

belulang dan pelekat lalu kami membungkusnya dengan gaging).tot'

Firman-Ny ^, 
";f,LiL lili;1l'/ 'Kemudian Kami iaditwn Dia

malchluk yang (berbentuk) lain." Maksudnya adalatr, W.jadikan
manusia ini bentuk yang lain. Dhamir ha'pada lafazh iit:il kembali

kepada Lafa/r_ !*rf,t Boleh juga kembali ke kata tulang, air mani,

dan segUmpal daging, karena semuanya seakan-akan sebuatr kesatuan'

Lalu dikatakan .fT ,*, eU; Ut::.Jf p "Kemudian Kami jadikan hal itu

sebagai makhluk yang berbentuk lain."

Para ahli talc\ ril berbeda pendapat tentang penakwilan ayat ini.

Sebagran berpendapat batrwa maksud '?enciptaan yang lain" yaitu

ditiupkannya roh ke dalamnya sehingga menjadi manusia, 
1an8

sebelumnya hanyalah bentuk. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-nwayat berihrt ini:

25555. Ya'qub bin Ibrahim menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Hqsyaimmenceritakankepadakami,diaberkata:Hajjaj
memberitahukankepa@kam!da{-!}d-'rdarilbnuAbbas,
tentang firman-Ny4 7C @ 'jj;lfu\ $ "Kemudian Kami

jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain," dia berkata,

, *Maksudnya adalah, ditiupkannya roh ke dalamnya'"rffi

25556. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdgrratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Artha'ah,

dari Atha', dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang semisalnya,

Ibnu Athiyatr dilamAl Muhoro Al Waiiz(41138)'

Al Mawardi Mlam An-Nttkat wa Al Uyttn (414t), Abu Ja'far fui'Nuhas dalam

Iilo'ani Al Qtr'an QluS),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (51462), Al
Baghawi dilaa Ma'alim At-Tozit (4tl4l), dan lbnu Athiyah dalam l/
Irtuhoro Al Wai iz (4 I 138).
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25557. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jlraij, ia berk6a: Ibnu Abbas berkata

t"i*s firman-Nya, 7i 6L 'nlilll $ "Kemudian Kami

jadikan Dia mal*tluk yang (berbentuk) lain" dia berkata'

. "Maksudnya adalatr roh.'rm

25558. Ibnu Basysyar menceritakan kepada l@mi, ia berkata:

Abdprrafiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada karni dari Abdurrahman bin Al
Asbatrani, dari Ikrimatr, tentang firman-Nya, gL 'n11i1',

7(, "Kemudian Kami idikan Dia makhluk yang @erbentuh)

lain" ia berkatq "Maksudnya adalah, ditiuplcannya roh ke

dalamnya.'ril

25559. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abdurratrman menceritakan kepada

kami, ia berkata: Salarnah menceritakan kepada kami dari
- - Daud bin Abu Hind, dari Sya'bi, tentang firman-Ny 

",'8'6tr'f.
Af. ltr "Kemudian Kami jadikon Dia maWiluk yang

(berbentuk) lain," ia berkata, "Maksudnya adalatr,

ditiupkannya roh ke dalamnya."rw

25560. Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Mujahid'

dengan redaksi yang semisalnYa.

25561. Al Qasim menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu J3'far, dari Rgbi,- d4ri Abu Al-Aliyah,

tentang firman-Nya" 7f e 'nlA'?) "Kemudian Kami

ton Abu Ja'far An-Nlhas dgdlam Ma'ori Al Qw'ot (3144,8), Al Raghawi dalart

Mo'alim At-Taruil (4ll4l),dan Ibnu Al Jauzi MamZad Al Masir (51463).

Ibid
Ibid..
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jadikan Dia makhluk yang Oerbentuk) loin," ia berkata"

"Maksudnya adalalt ditiupkannya roh ke dalamnya. Itu

merupakan penciptaan lainnya yang telah disebutkan."rm

25562. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada karni, ia berkata: Alu pernatt

rgendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nyq ',
7f CL'AA "Kemudian Kamiiadikan Dia maffiilukyang

(berbennk) lain," dia berkata, "Maksudnya adalatr, roh yang

ditiupkan ke dalamnya setelatr penciptaan. " 
r@r

25563. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Ny i 7f €f lil^\ 'j "Kemudian Kani
jadikan Dia maldtluk yang (berbemtk) lain," dia berkata,

"Maksudnya adalah roh yang dijadikan ada di dalartnya."r@

Ulanra lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

'?enciptaannya yang lain" yaitu perkembangannya setelatr lahir; masa

kecil, masa tuq perkembangan makanan, perhunbuhan rambut,

perhrnbuhan glgl, dan pertumbuhan-pertumbtrhan lain semasa hidup

di dunia. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

25564. Mtrhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanktr

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firrran-

Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qu'an (3/4y',B), Al Baghawi dalart
Ma'alim At-Taruil (4ll4l), dan Ibnu Athiyah dalam ll Muharo Al Waiiz
(4/138).
Ibid..
Ibnu Athiyah dalm l, Iuhthorur Al Yqb (,0/l3E), Al Qurthubi dalam
ta&irnya (lZ40t), dan Ibnu IGsir dalam taftiratn (10/l l4).
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Nyq A( ltr lil^\ '!) "Kerwdian Kan i iadikon Dia

maWtluk yang (berbentuk) lain" dia bed@t4 "Maksrdnya

adalaL ia keluar dari perut ibrmya setelah diciptakan, Ymg
benfirk penciptaannya yang lain adalah ia menangis.

Kemudian bentuk penciptaannya yang lain adalatt

ditunjukkan kepada susu ibunya. Kemudian bentuk

penciptaannya yang lain adalah mengetatrui cara

membujurkan kedua kakinya" duduk, merangkak, berdiri di

atas kakinya, berjalan, disapih. Lalu mengetahui cara makan

dan minum, hingga ia baligh sampai akhimya dapat

beraktivitas di seluruh pelosok negerinya."rB

25565. Mghammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Mutrarnmad bin Tsaur menceritakan kepada-karni

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya ,lgf 1111rl1'?)

f( "Kemudian Kami jadikan Dia mafi:hlukyang (berbentuk)

lain," dia berkata, "sebagian berkata, 'yartg dimaksud adalatl
- pertumbuhan rarrbut'. Sebagian lain berkata, 'Ia adalatr

peniupan roh'.'rB

25566. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada l€rni, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada lcami dari Qatadab, dengan

redalsi yang semisalnya

25567. Al Husain bin Al Faraj meirceritakan kepadalar, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: LIbaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia bertata: Aku pernah

me,ndengar Adh-Dhahhak bcrkata telilaog finnanNya, '')

AilgL iilrl "Kemudiot lcorri iadkm Dia nutchluk yang

Al Baghswi dalalln Ma'alim At-ToEil (4ll4l).
Abdnrrazzaq dalam taftirnya Ql4l4), Al Itlawandi dadrom A*Mt},a'wa Al
UW (414t\, Al Bagbawi ddm Malolim At-Tozil (4ll4l't, dm lbnu Athiyah
daluAl lttuLoro Al Wajb (4ll3t).

toB
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(berbentuk) lain," dia berkata, "Dikatakan bahwa bentuk

penciptaan yang lain setelah keluar dari perut ibunya adalalt

tumbuhnya gigi dan rambut."rDs

Ulama lain berpendapat batrwa yang dimaksud "benhrk
penciptaan yang lain" adalah kesempumaan masa mudanya. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25568. Mutrammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada k*i, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia -

berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, semuany4 dari

Ibnu Abi Nqiih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 'nl1rtr'i
A( gL "Kemudian Kami jadiksn Dia maWtluk yang
(berbentuk) lain," dia berkata, 'Maksndnya adalah ketika
masa mudanya telatr sempurna."rffi

25569. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata,

"Maksudnya adalah, ketika sempuma masa mudanya."rw

Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa ia

adalah peniupan roh ke dalarn tubuhnya, karena dengan peniupan roh

itu ia berubah menjadi makhluk baru, yaittr manusia. Sebelumnya ia
hanyalah berupa setetes air mani, lalu menjadi gumpalan daratr,

kemudian menjadi gumpalan daging, lalu menjadi tulang-belulang,

kemudian setelatr ditiupkan roh ke dalamnya ia berubah menjadi

Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an Q1449) dan Al Qurthubi dalam
tafsirnya (12ll l0).
Mujahid dalam tafsirnya Oal. 484), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(4148), dan Al Baghawi doJam Ma'alim At-Taruil (4ll4l).
Ibid
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$aulrAlItfu'minram

sebagaimana Adam beNubah dari rmsur tanah menjadi

Firmen-Nye: '"*fi i;A 'il 33$ "Maks Mata sucilah

Altah Percipta yang pal@ baik" Para ahli takwil berbeda pendapat

tentaDg penakrnilan ayat ini. Sebagian berpendapat batrwa maksudnya

"d"lalU tvlaha Suci AllalU sebaik-baik Pembuat @encipta). Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

25570. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam

menceritakan kepada. kami dari Anbasab dari Al-Laits, dari

Mujahid, tentang nr.a"-Nyu, igtt # 1fr {t(i "Maka

Malw Sucilah Allah, Pencipto yang Paling baik" dia berkata'

"Maksudnya adalah, mereka membuat dan Allah membuat,

dan Allah adalah sebaik-baik Pembuat (Pencipta)."r0et

IJlama lain berpendapat bahwa diletakan 'q$fltlA'$ fft|S
"Mala Maha Sucilah Allah, Percipto yang paling baih" karena Isa

bin lvlaryam diciptakan, maka Allah menginformasikan batrwa Dia

me,ncip,takan lebih baik dari apa yang diciptakan. Mereka yang

berpcndapat derrikian menyebutkan riwayat berilart ini:

25571. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, ,A'il !f.r$
'"r$fi "Maka Matw Sucilah Allah Pencipta yang paling

baik" dia berkata, 'Maksudnya adalab Isa bin Maryarn

diciptakan."rB

Pendapat yang tepat adalah perkataan Mujahid, karena onmg

Arab menyebut setiap orang yang merrbuat adalah Hralik(pencipta).

ooo

Al Baglawi dalrm Ma'alim At-Taruil (4ll4l).
Al Bagfuwi dalam Ma'alim At-Toail (4ll4l) dan Ibnu Athiyah dalail Al
Iilulwro Al Wajiz @ll3t).
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6fr! )14iii h ")' @'t4 A:t 
"; 
fi?

"Kerrwdian, sesud,ah iht, seru.ngultny a l<mrru sel<aliart

b enm -b enm al<arr mdL Kemtdian, s e sur.g8tutvry a l<f,rrw

sel<alim dl<nn dibangkitl<nn (dnri kubtmw) di Horri
Kiarnat," (Qs. Al Mu'minuun l23l: L5.16)

rakwit lirman Allah: ii-*tI @ '"i.r;'A{t'i k?
@ a# )A{ (Kemudian, seiudah itu, sesuigguhnya kaiu
sekalian benar-benar akan matl Kemudian, sesungguhnya kamu

sekalian akan dibangkitkan [dari huburmuJ di llari Kiamat)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman: Kalian,

wahai manusia, sesudatr diciptakan sebagai bentuk penciptaan yang

lain, yaitu manusia yang sempurna, maka kalian benar-benar akan

mati dan kembali menjadi debu sebagaimana kondisi kalian

sebelumnya. Kemudian kalian dikembalikanny a padakondisiiemulq

dibangkitkan dalam kondisi seperti awal penciptaan kalian.

Dil€tal<a& @'t4 JlY'^; A? "Kemudiar\ sesudoh itu
sesungguhnya kamu selcalian benar-bens alun mqti." Ini merupakan

informasi tentang kondisi yang belum terjadi. Demikianlatr orang Arab

menyebut orang yang belum'mati, J# * '*l *ty, $ dan tidak

mengatakan kepada orang yang telah mati c.,,,ri p. Oemitcian juga jika

me,nyebut ofturg yang tamak, E+ q*'i, dan jika diinformasikan

darinya bahwa ia akan melalolkan tapi belum melalnrkaru maka

dikatal€n r:,d-'t[:*i2 q.Ab f. Oemitian juga ayat tdrsebut.

eee



SnrahAI Mu'mhtnlyrlt

'4W,{i3 * KY;1rfiL'& K5 6L i31J
oDan senmgulvryol<frrri tzlah rnrenci|takfiJ di atas l<ffiw
tufih fuah i alu, (tuilh fuah |rcrrlsrt) ; il6r l<orrrri t:tdaldah

lorsah tethadq ciptam (I<6ni)."
(Qt. Al Mu'minuun l23l: l7l

ralrwil lirman AIhh: 6; KY;'t#'&Kf(tri63
'r-W ,# t * seswtgguhnya Kami tilah icncipa*an di atos

hamu tajuh buah jolan lt 1iuh buah lansiq; fun Kami tdaklah
lengah terhadap ciptoan lforniD

Maksud ayat di atas adalab Allah Ta'ala berfinnan, "Kami
telatr menciptakan di atas kalian, wahai sekalian manusia, h{uh l*gtt,
sebagiannya di atas sebagian yang lain."

Orang Arab menyebut scgala sesuatu yang berada di atas yang

lain dengan unglopan lli./r.

Kenapa hrjuh langit disebut O?t Sebab, sebagiaonya berad4

di atas sebagian yang lain." Jadi, setiap langt dari langit-langt
tersebut adalah z4* *l^t^t'.

Demikian kami, sesuai dengan penakwilan para

ahli tah^,il lainnya, dan ymg berpendapat demikian adalah:

25572. Yrmus me,nceritakan kepadahg ia berkata: Ibnu Vfahab

memberitahukm kcpada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
t€Drang fir,ma+.Nya, '"Y '& lKrj 6L i63'oon

Kfrrri tetah menciptakan di otas kmu tujuh
*buah jatan (tqiuh buali tangit)," ia berkata, "Lafazh 'rr!
artiuya adalah lmgit-Iangit.n t tm

rrm Abu ubaidah &lro., Llojo Al Qw'ot (p156), Ahr Ja'frr An-Nuhas dalam
Mabd AI Q*'a $tW), k-Zuiai ddtm Ma'od Al Qt'*t (419), Al



Firman-Nya: '4W r{fi *KY;"Dan Kami tidaHah lengah

terhadap ciptaan (Kani)." Maksudnya adalah, tidaklah dalam

menciptakan tujuh langit di atas kalian tersebut, Kami lengah dari

makhluk Kami yang ada di bawahnya, justru Kami menjaga dan

memelihara mereka agar tidak kejatuhan langit tersebut, yang

menyebabkan mereka binasa.

eea

qt4s itlt";'S o';{fr )4'r. $i;(ilt
@'ab")

"Dan(<cnJi tunfli@n air dfirilansrt nemnut sl.tatu ulralnan;

laluKuni iddil<arr oir itu menetap ilibuni, ilarJ
sesunguhny o l(ani bens.benar bedilasa

mmfrilangl<fiv.yc." (Qs. AlMt/minuun [23]: 18)

Tarrwir rirman Arrah: &Gt:rfita';Kifi g'1: [Zti'u6itS
@ 6rr{ +*t @an Kamiturunkan air dari tingit menurut suatu

ukurary lalu Kami jadihan air itu menetap di bumi, dan

sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Kami
turunkan aii dari langit ke bumi, lalu Kami jadikan air itu menetap

padanya." Sebagaimana riwayat berikut ini:

25573. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nyr, [3]'ugrt

Tr{,si'nll;h:Ilrr.turi

Mawardi dalam An-Nuh,a wa Al lJyan (4149), dao Al Baghawi dalan Ma'alim
At-Ttzil (4ll$), semuanya dengan redaksinya tanpa isnad-nya.



$lrrc[AIll,fu'nlmrur

--qj$ A-rtK* )iir1l"Dan l{onti tunmkan air dqi langit

mentrut suatu uhran; latu Kami iadikan air itu menetap di

bumi," ia berkata, 'Maksudnya adalah air dari langil.uttot

x'iman-Nya: 'ai*d 4, * itqt "Don sesungguhnya Kami

bettq-benor berhtasa menghilangkannya. " Maksudnya adalah, Kami

yang menetapkan air tersebut di bumi, benar-benar berkuasa untuk

menghilangkannya, sehingga kalian binasa karena kehausan. Wahai

manusiq tanam-tanaman kalian akan rusak dan binatang temak kalian

akan mati. Jadi, sebagai nikmat-Ku atas kalian, Aku biarkan semua itu

mengalir di alarn bumi.

ooo

W'':rK1{:;,W K ;:S W, * 4 KuKE

@'o;tu\_=/

"Lalu ilengon air ifii, Kuni fi,lrnlbulilrarrJ unf;.tkl<affvul<ebur..
bhmlamw ilmt angq; di dalsnJlehffl.ke&r.ffJ iatl<f,tnu

Fercleh buah-btnlwn y orrrg barry ak dffi sebasian dmi buah.
bualwt itukanu mol{arJ.' (Qs. Al Mu'minuun l23l: L9)

ratrwil nrm-an Allah: WXI rfit * t* 4)K6lift'
@6;tu$ w',^sj @atu i"rsri air'itu, Kimi tumbuhkan

untuh futttu kebun-kebun hanna dan anggur; di dalam kebun-

kcbun itu hamu peroleh buah-buahan yailg banyak dqn sebagian

dui bnolt-buahan itu hamu nahan)

rr0r Al Quthubi dalam tafsirnya O7fir.



TafshAl/,r.Xhafui

Malsud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, ulalu

dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kalian kebun-kebun kurma dan

anggur."

Lafazh, Q'K"U"tuk kamu," maksudnya adalah, wrtuk kalian

buatr-buatran yang banyak.

Lafah, 'ogY (ii"Dan sebagian dari buah'buahan itu kamu

makan," maksudnya adalah, sebagian buah-buahat ada yang kalian

makan. Boleh jadi huruf ha' dan alif kembali kepada g,{a, atau

r.r*iJi k"pud; ,/i;Y# . p.ogtt osusan Allah dalam mJnyebutkan

pohon kurma dan anggur dalam taman, tidak menyebutkan tanaman

lain, dikarenakan dua macam buah inilah yang merupakan buatr yang

paling banyak di negeri Hiiaz dan daerah yang dekat dengannya.

Pohon lerma banyak terdapat di Madinah dan pohon anggur banyak

terdapat di Thaif. Oleh karena itu, Allah mengingatkan suatu kagut

dengan bentuk nikmat yang mereka kenal.

occ

@ |.YS # ;,1\ a5 Mul uA';#)
"Dmr polwnl<oyulehwr dffin:ullr$na (polron zaituri, ydrJg

mrlltglwsill<m mhryak, dfrrr pemal<an rnalcmanbagi orang'
orarJg yarrg m.al<nrr." (Qs. Al Mtr'minuun l23l: 2Ol

Tatiiwit firman Altah: # i1\A5',G{"rl u €{;-#)
@|#S @an pohon kayu kituar dari Thursina tpohil zaitunJ,

yang menghasilkan minyah, dan pemakan makanan bagi orang-

orungyarrg makan)



$.ruhAIlft.'minrnrn

tvlaksud ayat di atas adalall Allah Ta'ala berfirman, "Kami
juga menciptakan untuk kalian pohon zaitun yang turrbuh di bukit
Thursina."

I*rfaz/n !,;#r manshub mengikuti * pa.da ayat

sebelumnya.
,

[artacn 4[ maksudnya telah kami jelaskan pada bagian lalu,

sarat dengan dalil-dalilnya dan perbedaan pendapat yang ada, maka

tidak perlu kami ulang di sini.

Para ahli qira'at berselisih pendapat tentang qira'at lafadl-

dengan kasrah pada hunrf sln. Mayoritas ahli qira'at Kufalt
membacanya dengat fathah pada hunrf s in.t ta

Kedua pendapat tersebut satu trfr, yaitu sepakat unttrk

membacanya panjang. Keduanya merupakan qira'at yang masyhur
dikalangan ahli qira'at, serta memiliki arti yang sam4 maka qira'at
manapun yang dibacq dianggap benar.

Para ahli talcvvil berbeda pendapat tentang penakwilannya.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, yang diberkati.
Seakan-akan makna ayat ini menurut mereka adalah, dan pohon yang

tumbuh di gunung, yang diberkati. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25574. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

"' N.fi, Ibnu Katsir, dan Abu Amnr membacanya dengan kasrahpada huruf sin,

'€1". 
Dalil mereka adalah firman-Nya" ,+ rt dan ;fi.fri r$Jr yang artinya

baik, daD setiap guntrng yang menumbuhkan buah-buahan padanya disebut

*.
Ahli qira'at lainnys membacanya dengatfathah pada huruf sin. Lilnt Hujjah
Al Qba'at (hd. 484) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51466).



TdhtAl/l.Xhatui

kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, ',:;g)
,q" * U € 

*Dan pohon kayu keluar dari Thursina

(pohon zaitun)," ia berkata, "Maksudnya adalah, yang

diberkati."rro3

25575. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.

25576. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapalktr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dar! bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyu, '.q" ,r$ u'd'r#t "Dan pohon kayu kctuar dari

Thursina (pohon ziinn)," dia berkata, "Maksudnya adalatr,

gulung di Syam yang diberkati."tts

Sebagian mufassir berpendapat batrwa maknanya adalah hasan

(baik). Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

25577. Muhantmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny 
", 6Sf il$t

W t "Dan pohon kayu keluar dari Thurstio lpohon
zaituti," dia berkata, "Maksudnya adalah gutung hasa4.uttos

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 484) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(5t466).
Ibnu Athiyah dalam Al Muhoto Al Yqiz Qll42).
Abdnrrazzaq dalam tafsirnya Ql 41 5).
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25578. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadalar ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mencerital@n kepada lomi, ia berkata: Aku pernatt

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang fimran-Ny4

&*u'ff':fitt "Dan pohon kayu kctuar dwi Thursina

(pohon zaitan)," dia berkata" "Ath-Thutr maksu&rya adalatl

guung di Nabtiyah, dan Saina' adalah hasan yang berada di

Nabtiyah.ttG

Ulasra lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah nama

gunung yang dikenal. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25579. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada [<ami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ib,nu Juraij, dari Atha" Al I(hurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nyq W ,$ U U 
t{}!t "Don

pohon kayu keluu dori Thwsina (polan zaitun)," dia berkata' "Maksudnya adalalt gunung tempat Musa dipanggil

dariny6.'rrro

25580. Yunus menceritakan kepadahr, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kaqi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, iq,r$ Vt',#3'tDan pohon kayu

lceluar dari Thwsina (pohon zaitun)," dia berkata,

"Maksudnya adalalL bnkit Thur yang ada di Syam, bukit
Baitul Maqdis. Terbentang antara Mesir dan Ailah.r'rros

Ulama lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah bukit
yang merniliki pohon. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Ttail (41143).
Al Qurthubi dalam tafsirnya (l2l I l4).
Al Baghawi dalalrr Ma'olim At-Toail (41143,1,14) dan Ibnu Al Jauzi'dalam
tudAl Masir(51467).

u06
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25581. Muhamnrad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari orang yang telah menceritakan

kepadanya.rro

Pendapat yang benar adalah yang mengatakan batrwa Sinai

adalah nama yang ditambahkan pada Thur, yang de,lrgannya ia

dikenal, seperti dikatakan gunung Thi', maka kedua yang ada

ditambahkan padaThi', dan sekiranya yang dimaksud adalah seperti

pendapat yang mengatakan batrwa ia gunung yang diberkati, atau

seperti pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah baik,

niscaya kata Thru akan dibacatamtin, dan kata Sinai sebagai sifatnya.

Sementara ittl mengartikan kata Sinai dengan baik dan diberkati

adalatr tidak dikenal dalam perkata4n orang Arab, sehingga bisa

meqjadi sifat gunung. Akan tetapi pendapat yang benar 
-insyaAllah- adalah seperti perkataan Ibnu Abbas, bahwa ia adalah gunung

yang dikenal dengan narna demikian, dan ia adalatt gutlltng tempat

Musa AS dipanggil, gunung yang diberkati, hanya saja makna Sinai

adalah makna yang diberkati.

Para atrli qira'at ' berbeda pendapat tentang lafazh t$,pada
firman-Nya" ,i1! t$ "Yorg menghasillcan minyak" Mayoritas ahli
qira'at selunrh negeri Islarn membacanya dengan fathah pada huruf
td', yang berarti, pohon ini meghasilkan minyak dari buaturya.

Sebagian ahli qira'ar Basbrah membacanya dengan dhammah pada

huruf ta', yang berarti, mengeluarkan miny6ft.ttto Abdullatl

mernbacanya ;,!t ir.,. ""

rrD Abdurrazzaq dalam tafsirnya Q1415).Itto Ibnu Katsir dan Abu Amnr membacanya dengan dhanmah pada hunrf ra', c+r

Ahli qira'd lainnya membacanya dengmfathah pafa huruf ra'. Lihat Hujjah
Al Qira' at (hal. 484, 485).rrrr IbnuAthiyah MamAtMuhorrAlWajb@fl40). '
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Ada yang berpendapat bahwa huruf Da' dalam ayat ini
merupakan tambahan, seperti dikatakan, g?'ct:i??t'rii'c:irt.

Adapun yang benar menurutku yaitu, keduanya adalah dua
,..1. . ,..

bahasa, c.aitl c.qi.

Diriwaya&an, 4, sama seperti firman Allah dalam surah

Huudayat 81, 3$t ,.:lE S"rt" rr,ti. Namun, meskipun demikian, ada

bacaan yang aku pilih dan ada yang tidak aku pilih yang lain, adalatr

qira'at dengan fathah pada htrrrf la', karena itu telah menjadi ijma'
para ahli qira'at. Maknanya yaitu, pohon ini menumbuhkan buah

yang menghasilkan minyak. Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

25582. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepadakami, ia

- berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, semuanya dari
'-' 

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Ny u, *:f\l*
"Yang menglnsillcan minyah" dia berkata,, "Maksudnya

adatah berbuah.'rrr2

25583. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu J*rj, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.

Dan, minyak yang berasal dari buatrrya adalah zait (mtnyak),

seperti disebutkan dalam riwayat berikut

25584. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
bin Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi

trr2 Mujahid dalam tafsirnya (hal.4S5).
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Thalhab dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, *:l\ W
'Yotg menghasilkan minyah" dia berkata, *Itu 

.adalah

minyak yang dimakan dan dibuat lninyaft.'ttr

Firman-Ny 
", 

,#S#"Dan pemakan malcanan bagi orang-

orang yang makan." Maksuifnya adalah yang menghasilkan minyak,

dan dengan membubuhinya agar bisa dimakan oleh mereka yang akan

memakannya, yalmidengan meraciki minyak yang dengannya mereka

memakannya Seperti disebutkan dalam riwayat berikut ini:

25585. Yruius menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, '"{S iiqi *Don pemakan makanan

bagi omng-orang yang makin," dia berkata" 'Minyak ini

dicarrpurkan ke makanan, mereka menjadikannya sebagai

lauk. dan makanan. " I I l'

Abu Ja'far berkata: Jadi,lafazh b,elt Athafkepadaf!,.

@@@

',6{wKv& ;t-q K*rrA #fi oKi'v
@sJ.:f ,{$t&W@63VW

"DansesnngguhnyopadabhatuW.bhaungtetnakrbenm'
benar terilapu pelqmm yarJg pentingbagil,arw, Karni

men$qi mirwrnl<afiw dsri air szst yorrg adf, dalcnJ

Ferutnya, itffi (iu3a) pado bhatang.binaang tenak iat
terd,upot faenah yarrgbaffyak wfiiklarnu, dm, sebagian

rrr3 As-suyuti dalam Ad-Dur Al Moisur (6196), dinisbatkan kepada Ibnu AI
Mrmdzir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas.

rrr4 Al Baghawi dalam Ma;alim At-Tarail (41144) dan Al Qurthubi dalam tafsimya

oatrc).
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dmipadaryal<firut malsn, dfrrJ di atas fimggungbinaung.
bhatong te'rnak itu diln (iu3a) di atns pualru.pqalrul<ilnau

diangl<ut " (Qs. AlMu'minuun l23k21.22\

P:Mw.#:*
terdapat pelajaran yang penting bagi hamu, Kami memberi minum

kamu dari air susu yang ada dalam perutnyg, dan [iugal pada

binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk

kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan, dan di atas

punggung binatang-binatang ternak itu dan liugal di atas peruhu-

perahu kamu diangkut)

Maksud ayat di atas adalalu Allah Ta'alq,berfrnnan: 93 $fi
"Dan sesungguhnya bagi kamu| walrai manusia. ''{;; fl g"Pada
binata.ng-binatang ternah benar-benar terdapat pelajaran yang

pentingi" yang dapat kalian ambil pelajaran, yang dengannya prrla

kalian dapat mengetahui Matra besarnya Allah kepada kalian dan

kekuasaan-Nya atas apa yang dikehendaki-Nya, dan Dialah Tuhan

Yang tidak- sesrratupun yang dapat menghalangi kehendak-Nya.

V& Oq K+:r " Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada

dalam perutnya,' dari air susu yang keluar dari jalur antara kotoran

dan darah. fT-e"tlntuk komu." Pada binatang-binatang ternak it". i+1
'rid "Terdapat faedah yang banyak" seperti unta yang bTsa

digunakan untuk mengangkut barang, ditunggangi, dan diminum air

susrxlya. 6gY('i "oan sebagian daripadarrya kamu makan," yutn
dagingnya.

Firman-Ny", @5fr3,Afr|&Ws "Dan di atas punggung

binatang-binatang ternak itu dan (iuga) di atas perahu-perahu kamu

dianglwt." Maksudnya adalah, di atas punggung binatang-binatang
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ternak itu dan di atas perahu-perahu yang mengangkut kalian

(angkutan darat dan anglnran laut).

coc

W $y|;K6';t b:',A ;6-J6t 4rt JyY36i5 iii
'ofri{fr

"Ddn sesungguhnyal(arni tnlah mrrrrguttts Nuh lnpada
l,aumrya, lalu io Watar'Hai l<mnrJlcu, setrtahlah oleh
l<mw Nlah, (lemma) *lorlLlcali fidak ailatuhorlbagintu
selainDfr,.Nkikf, maryapaktnnlfidakbqtakwa(kcpad*

Nya)?" (Qs. Al Mu'minuun l23k 231

rakril liruian AIla a,'if b#I iF-JW o5 6t1j GI61 i3$
@',,fi{tfr";{, $y:;K( fo* iirggonnya Kami titah mensutns

Nuh hepada haumnyo, lalu ia berhata, "Hai kaumku, sembahlah

oleh kamuAAah, [karenal sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain

Did Maka mengapa hamu tidak bertalcwa [kepada-NyaJl

Firman-Ny * # $g:1675 iA| "Dan sesungguhnya Kani
telah mengutus Nuh kepada lwumnya," maksudnya adalah, menjadi

penyeru yang menaati-Ku, mentauhidkan-Ku dan membebaskan diri
dari segala macam sesembahan selain-Ku. JVi "Lotu ia berkata,"
kepada merekq ':til Vi;l ,#- lHai kaumht, sembahlah oleh kamu

lltah," Ttrndukkanlah diri kalian urtuk Allah dengan t<etntan. f,lC
""# $yU "(Karena) seknli-twli tidak ada tuhan bagimu selain Dia."
IGlian tidat< memiliki tuhan yang boleh disembah selain Dia. 'oinfi
"Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kcpada-Nya)?" Jadi, apakatr

kalian tidak merasa takut kepada siksa-Nya yang akan menimpa

kalian jika menyembah selain-Nya?
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ifi;- 6 i; {3ir5; $tffi (, 4ri a W'u-if ffi rc
Gfir, e 6c c; e {^<{8,'i;{';ifr M 5i ?{

@|rt;fi
"*Mal<f, pemulu.perntla otdrJg yolngl<afir ihi antara
lt ownny a menjaw ab,' Orang ini fidak larn hany alah

marutsia sep uti l<nrrru., y drrg b ennalcsud hendok meni adi
seorcmg ydrrglebih tin$ df,ril<tnnt. Danl<alau Nlah

mengfu,endaki, tenfii Dia nrrrtguttts bebuapa orottg
malaikm. Beh,un pernahl<affJi nendengar Gmun ydrJg

seperti) ini pada ntu;d trrrr.ek firrcryutgl(anri yarrg ilaltulu."
(Qs. Al Mu'minuun l23lz 241

Talrwil fiman Attah: 5.$ ff6t#e W'F-$WJA
yfi*wr-ot:*.€;e'-.<ir,{j$,$*t5tF;-j!{.63,j..KU
@ (Maha pemuka-pemuka orung yang kafir di antara haumnya
menjawab, 'tOrang ini tidah lain hanyalah monruia seperti kamu,
yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi'dari
kamu Dan kalau AAah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa

orang malaikql Belum pernah kami mendengar [seruan yang
sepertiJ inipada mara nenek moyang hamiyang dahulu')

Maksud ayat di atas adalah, sekelompok pemuka kaum Nutr
yang mengingkari Altah dan mendustakan-Nya berkata kepada

kaurnnya, 'Nuh hanyalah manusia biasa seperti kalian, wahai kaum,

dan seperti sebagian kalian."

Firman-Nya: H; jfi;- 6|j-*rorg bermaluud hendak

menjadi seorang yang lebih tinggi dofi kamu." Maksudnya adalah,

sekelompok pemuka kaum Nuh yang mengingkari Allah dan

mendustakan-Nya berkata kepada kaumnya, "Ia (Nuh) bermaksud
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menjadi orang yang lebih tingg dari kalian l1 ingin menjadi orang

yang diikuti, dan kalian meqiadi pe,ngikutnya."

Fiman-Ny"r(,3i,is7 d;'1 2fr '& fi "Dan kalau Attah

menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat."

Maksudnya adalalr, sekelompok pemuka kaum Nuh yang mengingkari

Allah dan mendustakan-Nya berkata kepada kaumnya, *Kalau Allatl
menghendaki kita tidak menyembah sesuahr selain-Nya" maka Dia

pasti mengutus beberapa orang malaikat, yang menyeru seperti yang

disenrkan oleh Nub, dengan risalah yang disampaikan kepada kalian."

Firman-Nya r '4{;'.fr$(* A;q$li"Bdu^ punah kami

mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang komi

yang dahulu." ldakzudnya adalalL Allah Ta'ala menginforrrasikan

perkataan merek& "Belum p€rnah kami mendengar sennn seperti

yang disenrkan oleh Nuh ini, bahwa tidak ada tuhan bagi kami selain

Altah pada abad-abad larrpau (maksudnya adalah pada masa nenek

moyang mereka).

CCC

6",# sJ6 @r[? 8, 4rir5,63,+ +b q1t lt
$Fq6$iifrtg6rfiWrt
##i,Futil.i)fr,':iSrcu,l,,,6-

W -";tt 
A C+6 {i:& Sitf r:& |*i $ $gifi:

6j{,Ffrt
'ldddahladlnrlrrrlyalahsr;.otartglaki,lakiyorrlgDrlrfrryakit
gilo, nokaangiah (sa}rn|.ah) tnhailafirya smFai Mu
w&tll'.' N4 brdmr "Y a Tuhaarrla+ t@ah &t, lcuena

$.ta=
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rnqeka menfuistalsn a:ktt." LdluKami wawl<f,rJ
lrapadfi ula,"Buatlahbahteradibawahpenililcondmt

pefiu$ukKarfi, mnka apabila perintahl<uni telah dntang
dm tmwr talah nwmtmccfil<frrl dir, mal<f,masttkl<mrldhlrr-

dalmnbohtera itu sepasang dari tiap.tiay flenis), dnr. (iuga)
lrcluargarnt, l<earali ordng ydrrg teldhlebih dalrulu

ditctapl<an (al<frn ditimpa odzab) ihi antaru mqeka. Dart
j anganlah lranw bicmal<an dengmr alru tcnung ordng- ordrrg

ydrJg zhalim, l<,arena sesuflggul*ya mqelra itu dl<sn
ditcngeldnJlarr." (Qs. Al Mtr'minuun 1231- 25.27)

Tatwil firman Allah: b & 4i.5#3"*, +nyt $j ot
($r4.n-ffi.qffi # 6 4f4t6 @ *r.te,r,iht 639 @

6;zYaffWrr'P.#e?#'ffi :trH:'tr
hanyalah seorang laki-laki yong berpenyahit gila, maha tunggulah

[sobartahJ terhadapnya sampai suotu wahtu" Nuh berdoa, "Ya
Tuhanku, tolonglah aku, karena mereha mendustakan akun Lalu
Kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahteru di bawah penilikan
dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan
tanur telah memancarkan air, maka masukhanlah ke dalam bahtera
itu seposang dari tiap-tiap fienisJ, dan fiugal keluargamu, hecuali
orang yang telah lebih dahulu dilaaphan [ahan ditimpa adzabJ di
antara mereka Dan janganlah lcamu bicarakan dengan aku tentang
orang-orang yang zhalim, karena sesungguhnya mereka itu akan
diter.tgelamkan.')

Maksud firman-Nya yangdiberitakan Allah tentang kaum Nutr
yang kufirr, '+ +-,yt lii tti'^ tidak tain hanyalah seorang lafl-
loki yang berpenyakit gtla," adalalL Nuh hanyalah lelaki yang

mengidap penyakit gila.

rii6"
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Terkadang ilrjuga disebut lir, sehingga kata benda semakna

dengan kata sifat. Adapun lafacr- jiafuu- kalimat -3,1 ,aaa, kiasan

dari namaNuh.

Firman-Ny r; b & +yLf'ei "Maka tunggulah (sabarlah)

terhadapnya sanpai suatu wabu." Makzudnya adalah, maka

tunggulah (sabarlah) terhadapnya sarrpai suatu waltu. Mereka tidak
memaksudkan waktu tertentq, tetapi sama seperti perkataan seseorang,

t F,ft ,tt'tt 6 fi j\ bt *Biarkan ia sampai suahr hari.u Atau,

"Biarkan ia sampai suatu waktn".

Firman-Nya, @ yi.tA q ,ihi {, JG "Nuh berdoa, Ta
Tuhonht, tolonglah aku kqeno mereka mendustakan aht'.u
Ma*sndnya adalah, Nuh berkata sambil berseru kepada Ttrhannya

guna meminta pertolongan kepada-Nya atas katrmnyq ketika
mendapati mereka tenrs meuibangkang."r$31 $ 'Ya Tuhanht,

tolonglah aht," atas l@umku, $.LU q "Karena mereka

mendustakan qhr," lcarena merelca sengaja mendustakan dirilq atas

risalah-Mu, yang aku sampaikan kqpada mereka dan seruanku

terhadap pentauhidan-Mu. V;6,{Ar;iffi g6 AfL$rt ,,Latu

Kami walryukan kcpadanya" 'Buatlah bahtera di bau,ah penilikan dan

petunjuk Kami'," yakni perahu ($l,"Dt bawah penilikan Kami," yaiit
dengan aratran dan pengawasan I(ami, 4; "Dan petunjuk Kami,"
yakni dengan pengajaran dari IGrni saat membuatnya.

Pada pembahasan lalu telah letni sebutkan perbedaan

pendapat berkenaan dengan faurut-tanuur. Pendapat yang benar

adalah seperti yang ada dalam pembahasan ,rrri, jL U leiirt
{-A ffi "Maka maukkanlah ko datam bahteia itu sepasang dari
tiaytiap (ienis)," karena inilah yang memiliki banyak penguat. Huruf
ha' dan qtif padalafazh [ikembali kgpada ifiil S"a*gkan lafazh
iKdl 5 illi! sama maknanya.
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Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para ahli takwil

lairurya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

25586. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia birkata: Pamanku

rnenceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
'''i, kepadaku, dari bapaknya, dari Ib-nu Abbas, tentang firrran-
:') Ny", ,16 #5 t- u|i-i,rt "Maka masukkanlah kc

dalam bahtera iti sepasang dari tiap'tiap (ienis)," ia berkatq

"Maksudnya adalah, Allah berfirman kepada Nuh, 'Maka

masukkanlatr ke dalam batrtera ihr sepasang dari tiap-tiap

jenis'."ttts

Finnan-Nyq (-iLV "Dan (iuga) kcluargamz, " maksudnya

adalatl anak dan istinya.

Finnan-Ny r, 3$ ,& ',ri n $tuKecuali orang yang telah

tebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa adzab)," maksudnya adalah,

oleh Allah, bahwa ia akan binasa, dan mereka yang akar dibinasakan,

makafanganlatr kamu bawa ia bersamamu.

Firman-Nya, iir"O, antara mereka," maksudnya adalah

keluargamu. Huruf ha' dan mim pada firman-Nya, -iiiakar"na

menyebutkan keluarga.

Firman-Nya, drL {j "Dan ianganlah kamu bicarakan

dengan aht,u maksudnya adalalu janganlah kamu menanyakan

kepadaku tentang orang-orang yang kufur kepada Allah akan

diselanratkan.

Firman-Nya, 63fr fiS"K*rr- sesungguhnya mereka itu

akart ditenggelamktn," maksudnya adalatr, aktr telatr menetapkan akan

menenggelamkan mereka semua.

ooo
rrrs As-suyuti ddran. Ad-Dur Al Manutr (6197), dinisbatkan kepada lbnu Abu

Hatim dari Ibnu Abbas.
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@a*6r
"Nabitnt<mu ilan orungoyg ymFW tclah

bnida ili atasbahtcra iar) 
^aLa 

um1kmiah, 'Segaln puii

bagi Nlah yurJg lrJlah nwryelanwtkrn l@rri ilrri orang:

otarrg yorrg rioli^.' (Qs. Al Mu'minuun l23h 281

Tatwil fiman 
- 
Allah. ;t 'nLi ,t; giii'i & '13 6 

"5 

i;i:ltlfr
@ a;.6i ifiA(lil*o|$ (Apabila tomu dan orans4,tans yans

i"oo**u telah berada di ans bahtera itu, maka ucaphanlah,

,,Segala puji bagt Allah yang tebh menyelamathon hami dari

orung4rung Yang zhaltm")

Firnan-Nya" sW & 63 ti6 el i#($'Apabita kamu dan

orang-orang yang bersanamu telah berada di atas bahtela- itu,"

matsudnya adalah, apabila engkau dan orang-orang yang bersamamq

termasuk keluargamu, telah berada di atas batrtera ittr,

Firman-Nyr,i$frtfr $'utlo$;tt'iA$"uo*oucapkanlah'
,segala puji bagi Altah yang telah menyelamatkan kani dari orang-

orangyang zlulim', " maksudnya adalah orang mu'syrik'

CCC
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@a# K
uDcrr bqiloalah,'Y a Tuhcliiyyry tenttrlalt<frrJrah ahil Pada

teng y 67tg iliffisti, dnl hdktu ailala1h sebaik'baik yarrs

;r;"h; tiip'. Sesunguhnv o Dailo &ziadi,,i itu Wn,,r'

,i$'ug| ;fi ;" 3fi ,fi eiirt & ;fr d"fr ei;fil' tig.

oy,,*s*a6,
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benar terilapat bebuapo tttdn (l<ebesoran Nlah), dan
sesungguhrry a Kani mmlmp alcm adzab (lnp ddd kawrJ Nuh

iht)." (Qs. Al Mu'minuun lZ3lz Z9.3Ol
oEe

" r"r.*ir lirman Ayg' 6t@ ;4fi'd:"1qi{tLrj$-i:
M g ob #i .lU O @an berdoalah, "Ya Tuianku,

tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Enghalu adalah
sebaih-baik yang memberi tempal't. Sesungguhnya pada [kejadianJ
itu benar-benar terdapat beberopa knda [kebesaran AttqhJ, dan
sesungguhnya Kami mcnimpahan adzab lhepada haum Nah itu)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh AS, "I(atakanlatr jika
Allah telatr menyelamatkanrnu dan mengeluarkanmu dari batrtera lalu
turun darinya. lil a:\ 'Ya Tulwnht, tempatkanlah afu pada tempat,'
di bumi. 'd A!(t(z'Oo, Engkou dalah sebaik-baik' Dzat yang
menempatkan hamba-Mu di sebuah tempat."

bemikian penakwilan l€mi, sesuai penahrilan para atrli tal$ril
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

25587. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kasli, AI Harits menceritakan
kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, semuanya dari
Ibnu Abi I?_+r-9"T-Mujatrid, tentang firman-Nya" ,i.j +3

,,i,J 
'uf-fr f Lfig$ {3r"Ya Tulwnht, tempatkanlah rhrTrd,
tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang
memberi tempat," dia berkata" "Ini adalah doa Nuh ketika
turun dari bahtera.'rtr6

1116 Mujahid dalmafsirnya (hd. 4tsy.
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25588. Al Qasim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Haiiaj rirenceritakan

kepadaku dari Ibnrr Juraij, dari Mujatrid, de'ngan redaksi yang

semisalnYa.

para ahli qira'ot berbeda pendapat tentang ayat ini {ii.
Mayoritas ahli qira'at selunrh negeri Islam membacanya dengan

dhammah pada htrruf miln dan fathah pada hgruf 24, YfrE berarti,

tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati

Ashim membacanya detganfatlahpada huruf mim dan kasrah

pada huruf zcy, ya1^g berarti, tempatkanlah aku di tempat yang

dib€rkati.trr?

Fiman-Nya: *S Afi ,2ll"sesunggahnya pda (kciadian)

itu benar-benar terdapat beberapa tanda (kcbesuan Allah).'

Maksudnya adalah, sesungguhnya perbuatan Kami terhadap kaum

Nuh, wahdi Muhammad, yaitu membinasakan mereka ketika

mendUstakan para rasul Kami, mengingkari ketauhidan Kami'serta

menyembah patung dan berhala. Itu menrpakan pelajaran bagi

katgnmrl orang-orang musyrik Qgraisy, nasihat, serta hujjafu Kami

yang menjadi datil bagi mereka dalam Suonah Kami terhadap orang-

orang seperti merekq dengan harapan mereka menjadi takut dali

berlaku lufu dan mendustakanmu.

Firman-NyaD 'tg K oy uDan sesungguhnya Kami

menimpalan adzab (kepafu kaum Nuh iU)." Maksudnya adalatr,

Kami mengUji mereka dengan peringatan Kami kepada mereka dan

rrrT Abu Bakar membacanya denganfahahpada huuf zim da lcasrah pada huntf

zQ, l.'p..Ia menjadikannya sebagar nama tempat, seakan-akan ia berkata,

"Tempatkan alcu di tempatyang diberkati."

J.fr merupalran nama bagi setiap sesuatu yang Andatempati

/f1|li qira'at lainnya membacanya denggo dhowtah pa(la huntf mim fu
in i p arh,ruf zay. Mereka menjadikannya sebagai mashdo, yang artinya

,)t11r.Lihat Hujjat Al Qira'a Oal. 486).
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ayat-ayat Kami, agar mereka melihat apa yang akan dikerjakan

sebelum tufunnla aazat Kami 

ffi*

rffi W 6'&{fi i*ug,;fi@ rF :t} N bt'Ui :}

@'';i;{fi:'#$;K
"Kefirudiart, Ka.7li iadil<orJ sesudah msrel,a utn6t yanglain.

I^atu Karri utus kcpada mqeka, seoftfrig rusti dmi
lcalmrgan msela sendiri (y arrs bqlau),'settbahloh Nlah

olehlrnrru 1y1ffii,an, selcali'kali ddak ailf, tulwrr selain

dnripadr.Nya.Mrorl<tmmgapal<mrttufiAakbqtakwa
(lcepada.Nyo)." (Qs. Al Mu'minuun l23h 3t'321

_, J?-rjud n1m"+ _aBI,.. .V'i+Srtt @ eA:V >):,bllii|
@'";i;*'t"* *ttufiYi't'tii$$ $, (Kemudiai, Kami iaditcan

sesudah mereka tow yarrg ttin" Lalu Kart fius kqada mcreka'

seorang rasul dart kdangan rureka smdiri lyang berkotaJ'

,,sembahlah Attilt oleh lcamu selcaliant, sekali-kali tidak ada tuhan

selain daripada-Nya. Malw mengopa kamu fidth bertakwa lhepada-

I$al")
Maksud ayat di atas adalah, Altah Ta'ala berfirman:

Kemudian setelatr kehancgran kaum Nuh, Kami jadikan sesudah

mereka umat yang lun.'ff2{A ,;-(i:,*, "Lolu Kami utus kcpada

mereka, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri," yang menyeru

kepada mereka 'if W6 ',Sembahlah Allah oleh kalian," wahai kaum

dan taatilatr Dia, serta jangan menyembah tuhan-tuhan lain dan

b-erhalq karena tidak ada tuhan yang layak disembatr selain Oia. f,SV
l:* llt fi"Sekatt-l@li tidak ado Tulnn selain doripatu'Nya,' tidak
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ada sesembahan yang sah disembah kecuali Dia. '";fi fi "Maka
mengapa kornu ttdak bertahwa (t@tlya). " Apakah kalian tidak

tahft akan siksa Allah jilo kalim mc,ny€,mbah selain-Nya?
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@6iF
"Dorlr fudlrraloh Wnnlo.-prcarnlco yorlrg lcafb ili ufiard
lcolrlnrmya ilmt yutg merfu*rdurr' d*ffi mmerwi hrni

alrdnbat (lreldr) ibt yutg @rl(c ni manahytean msekt
ilalorlrr kehiihtpcn di dnmio,' (Oruriw) ini fiilak loin lwryalah

morll,rlrsia *WiLanu, dirmnlrarlt ilcrl apaycrJgrffiru
makcrr, ilm meminrmn dui ry yomgl<afiw tnifiim.'

(Q6. Al Mu'minrnrn l23h 331

t{n##iwyF{"wi,tr'#i,;firtye&
@ tO*t berhatolatt pemukapema*ayang hafv di antara hawrutyo

dan yang nendustahut ahan naunal hari akhtrot [helahJ don

ysng tclah Karrri tttctvohfutt nurc*a dalorn hehldupan di duttb,

"[@angl ini ddah lak hanyoblt nrlnusic seputi *anq dia nulwn
dui ry yutg hanu tm*ott, dt, ,rurniillrr dari ap yong hamu
ninur,.')

Maksud ayat di atas adalah, bed@talah para pemuka kaum

tentang rasul yang Kami uhrs k€pada mereka sesudah Nuh. Rasul

dalam ayat ini adalah Shalih dankaumnya, Tsanrud.

, , , ,, ,iEii?ll
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Firman-Nyu, {h$ fu'{.Kt Wffi"Yang kafir di antma

kaumnya don yang mendustakan alun menemui ftui aldtirat (kclak)'"

maksudnya adalatr, mereka adalah orang-orang yang mengingkari

ketauhidan Allatt.

Firman-Ny u, i;<fi fu, 6KS "Dan yang menduitakan akan

menemui hari aWtirat (trclak)," maksudnya adalah, yang mendustakan

pertemuan dengan Allah pada hari aktrir.

Firman-Nyu,$lai 'rtili A 'ri{ii "Dan vang telah Kami

mewahlran merelra dalam ftehidupan di dunia," maksudnya adalah,

Kami berikan kenikmatan kepada mereka dalam kehidupan dunia,

keltrasan dan kelapangan rezeki, hingga mereka sombong dan

menrbangkang kepada Tuhan mereka dan kufilr kepada-Nya. Seperti

perkataan seorang Rajiz berikut ini'rrr!

,',.1irii 
16rr! n:I ta,

"Dan telah diperlilnkan fupadet koafuan yong berlebihor dengan

'* sejwnlahrumah."

Firman-Nya, #i L {! -'1i 6 " lorang ini tidak lain

harryalah manusia seperti ftamu," maksudnya adalah, mereka berkata,

'Allah telatr mengutus Shalih sebagai seorang rasul di antara kita,

yang dipilih-Nya secara khusus sebagai pengemban risalatr selain kita,

padatral ia manusia biasa seperti kita yang makan dari apa yang kita

makan dan minum dari apa yang kita minum. Kenapa tidak mengutus

seorang malaikat dari sisi-Nya gnhrk menyampaikan risalah-Nya

kepada kita?"

,:*r;r' Firman-Nya, 'lr;F ESjj"Dan meminum dui apa yang

kamu minum," maksudnya adalah, minumannya sama dengan

minuman yang telah kalian minum.

rrrs Ia adalah Al Ajjaj bin Ru'bah.
rrre Ini merupakan bait dari Urjr znh yang panjang Lihd dalam &wor (hal.369).
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Adanya penghapusan lafazl + dalam redaksi ayat ini
dikarenakan malmanya flrp b '-. F3 "Dia minum dari minuman

kalian' sebab orang Arab trerkata" q"'U Uf uAlxr meminum dari

minumanmu'" 
cce

'&q$frA @ ii;; $y Kt{s iA H3,l;
+@'j:j$$Ih;$fr

uDan senr.ngguhny a iillvr-l<$rnl sel,alimt flwJaati marutsia
y afig se| qti liulnnt, niscay a bila dqnildarr, l<quu b enar.
benar (meniadi') orurJg-onmg yang meragi. Apal<ah ia

menianiilan l<epadd l<anw seHian, bahwa bilo l<snw telah
mrrti dsn telah mmiadi tanah dan aiong-fululffig,l<f,irw

senrnguhny a alsn dil<eharlcm (dffi lsubunrni?{., -
(Qs. Al Mu'minuun l23b 34-351

rarrwil nman Auahj @ d;*J 4 A:f+ fi *n rJt
r@ 3rf.j$166$ i?''E6f$fi- rol" siungguhnva

jika hanu sekalian menaati nanwia yang seperti kamu, niscaya

bila demihian, hamu benar-benar [menjadiJ orang4rrang yang
merugl Apakah ia menjanjifun hepada hama sekalian, bahwa bila
hanu telah mati dan telah ,renjdi tanah dan tulang-belulang,

hamu sesungguhnya alean dikeluarhan [dari habarmaJQ

Allah Ta'ala berfurran menginformasikan perkataan kaum

Nabi Shaleh, *i, (A ,fii L{j-"Do, sesungguhrrya jilca kamu

sekalian menaati manusia yong seperti kamu," mengilaitinya,

menerima apa yang dikatakannya dan membenarkannya, KSt
"Niscaya bila demiHan," wahai kaum, 6i;;3 (sy"Kamu benatbenar
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(nenjadi) orang-orang yang merugi." Mereka berkata, "I(alian benar-

benar me{adi orang-orang yang menrgi dari kehormatan dan

ketinggian derajat di dunia, karcna telah mengikutinya"

Firman-Nya" W $ i?t & $'K 9+X ".apaun ia
menjanjikan kepada kamu sekalian, halwa bila kamu telah mati dan

telah menjadi tarah dan tulang-belulaltg" maksudnya adalah, mereka

berkata kepada kaumnya, "Apakah ia'(Shateh) menjanjikan kepada

kaliaru bahwa bila kalian telah mati dan telatr menjadi tanah dalam

kuburan kalian dan tulang-belulang yang tidak berdaging, kalian

sesungguhnya akan dikeluarkan dari kubur kalian dalam keadaan

hidup sebagaimana kalian hidup sebeltrm mati?'

I*rfazin F ai"f*g sebanyak dua kali, dan maksudnya adalalr"

.:rrti .7 tt?:i,J, tW titJ F:'& ti\'€f ';'g "Apakah kalian

dijanjikan jilo telah meninggal &mia dan kalian menjadi tanah serta

tulang-belulang, kalian akan dikeluarkan sekali lagi", karena

antaraJ$ yang pertama dan tfiabarnya dengan 6l terpisah.

Demikianlah orang Arab memberlala*an setiap nama benda yang

dimasuki kata kerja i,9 dan saudaranya, kemudian ia terhalangi oleh

balasan sebelum khabarny4 maka nama bendanya sesekali boleh

disebutkan dan sesekali boleh tidak disebutkan, maka Anda
mengatakan misalnya, lrrt '$fr g,iE ilf 'ofi ilf ru Anda
menghilangkan !illf y*g pertu-" atau yang kidua, maka boleh-boleh

saja. Jika keduanya disebutkan, rnaka boleh-boleh saja. Tapi jika tidak
ada penghalang antara keduanyq maka tidak boleh, dan salah jika
dikatakan 

')h'Ofr'eJlfr 
t;jtt."' 

Disebgtkan bahwa hal itu dalam qira'at
Abdullah i*,5; fi tw.iti,:J'€t &til€'u1.",,

CCC

I m a1 Farra dalam .[/a 'oi Al Qu'ot (2t234).
It2r Ibnu Athiyah &lnAl Llutwro At Vajtz(41143).
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Q3 L;'riM,6q{f c 4@'ri;} $-dq; dq|
igi{1fft' i' it'1

"l6g1th, i6ath seffii (da,il<efuwrm) aDayang dimcgilw
l<epadal<anwiat,l<chillupmiatfidaklain,harlryallnh

l,ehiiup,an kita di dunin ini, kitn mfri ilon hi14 hW dnrJ

se6i.l<ali tidak al'wr dib onrgldtl<an |rrgi."
(Qs. Al Mu'minuun l23lz 36'371

Tatrwil fiman Alleh: $qff 
"l..l@',rfr| 

ga$ 3W
o w;lc;rg' e,r'€:r soi*, i;a;1y rdai *,nin*oi1
,po y""S-diancunkan lcepoda kamu itu, kehidupan ilu tidak lain

hanyalah tcehidupan kita di dunia ini hita nati dan kita hidup dan

sehati-kati tWak akan dibangHtkan lagi)

Ini adalatr informasi dari Altah tentang perkataan sekelOppok

orang kaurr Tsamud, :r(i e$ "Jauh, iauh sekali (furi

kcbenaran).* Maksudnyq sungguh jauh apa yang dijanjikan atas

kalian, wahai kagm, bahwa kalian setelah rnati, meqiadi tanah dan

tulang-belulang akan dikeluarkan dari kubur kalian dalam keadaan

hidup kembali. Mereka berkat4'Itu tidak mungkin terjadi..

Demikian penalorrilan karni, sesuai penatwilan para atrli talcvvil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

25589. Ali menceritakan kepadakrl ia berkata: Abdutlatt

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang finnan-Nya, @'afri' ge$ a$
"Jauh" jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamlcan

-,

-{3lJI
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kepada kamu itu," dia berkata "Ma}sudnya adalah, jatrh,

jauh (tidak mungkin). u r'2

25590. At Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatnrkan kepada kami dari Qatadah, teotang
. firman-Nya, @'arfii gd$ L({"tauh iauh sekali (dari

kcbenuan) apq yotg diancamkon kzpodo kanu itu," dia

bcrkata, "Maksudnya adalah kebangkitan."tra

Orang Arab memastrkkan huruf lam bercann lafazh c;(i
dalam isim yang meNremaninya, dan membuangnya darinya. Anda

Mata, ttz'clti# 
Oli 6 cl($ ,:€tW U o$.Jika huruf lam dr

buang, maka isim di-rafa'-kan dengan ard tl$i, seakan-akan ia

berkata U uSe 6 U, (sesuatu yang seyogyanya untukmu sangat

jauh).

Masukrya huruf lan dalam isirz, karena mercka berkata

c.r(li, sedangkan ia adalah alat yang tidak diarrbil dari kata kerja,

maka''lnereka pun memasukkan lam bersamanya 9d* isim.

Sebagairnana mereka memasukkannya bersama lafazh''$'ll,karena
ia tidak diambil dari l<ata kerja. Jika mereka me,ngatakan #f malca

mereka tidak mengatakan illl, lcarena ada kerrungkinan ia kata kerja

dhamir isim.

Para pakar bahasa Arab b€rsclisih pendapat tentang cara

berhenti pada lafazh etS. Al Kasa'i memilih berhenti padanya

dengan ha', V,arena ia mawub. Al Farra memilih berhenti atasnya

dengan huruf fa', dan berkata "Di antara orang Arab ada yang men-

suhm-lanhuruf ,a'. lni menunjukkan bahwa ia bukan ha' ta'nits, darr

menj adi seperti V,erta 3W !!t13. "

Al Baghawi ddam Ma'alim At-Tuzil (41147).

AMunazzaq dalam taBirnya Ql4l6) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bmi
(8tus).
Al Farra dalam Ma'otiAl Qu'oteD3s).

rtz2.

It23

nu



TafirAt/l.:Ihrtafi

Adapun huruf ta' pada keduanya dibaca tnansub karena

keduanya adalah alat, maka ia menjadi seperti 'P'\Ar.
Al Farra berkata, "JiI@ dikatakan bahwa masing-masing berdiri

sendiri, maka boleh berhenti padanya" dan mansub-nya adalah seperti

perkataannya 'dJriji.'.
Manshub-tya Lafaz/n cr(i berkedudukan sama seperti luruf

la' pada tafazh c.jj, karena ia masuk atas huruf ?l serta il d*
keduanya adalah alat, maka ia tidak mengubah keduanya dari alat

kednanya, la\u dr-manshub -l*ar..tr6

Para ahli qira'at berselisih pendapat tentang qira'at 'c,tib
'citib. Mayoritas qira'at seluruh n€geri Islam (selain Abu Ja'far)

membacanya derryanfathoh pada hunrf ta'pada keduanya. Abu Ja'far

membacanya dengan kasrahpada hnrtrf ta' padakeduanya. rrn

Qira'at fatluhpada keduanya adalah qira'at yang kami pilih,
karena itu telah mer$adi rjrna para ahli qira'at

Firman-Nya, $trt 6q $ biy*Kehidupan itu tidak lain
lwryalah kchidupan Hta di dunia ini" maksudnya adalah, tidaklatr

kehidupan yang dimaksud kecuali kehidupan dunia kami yang

sekarang ini.

Firman-Nya, W L#uKita nati fun kita hidup," maksudnya

adalab sebagian kami yang hidup menjadi mati dan tidak hidup lagi,

dan datang yang lain dari kami lalu melahirkan orang-orang yang

hidup.

ttz:t At Farra dhlam Ma'ui Al Qu'ot QfBq.Itr Abu Ja'&r membacanya dcngan kasrahpada hunrf ra', pada keduanya" shf
lthh qira'at lainnya membacanya dagwfahah pada huruf ra'.
AlBad,dan Al Kasai bertenti pada ke&unya dengan huruf ,r4'
lthli qira'ulainnytberhenti dengan hunrf ra'. Lihat Al Bu&r Az-Zahiral, (hal.
2r8).
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Firman-Nya, '4;#,'# 6 "Dan sekati-l@li tidak alan

dibangkitlan lagi,,, maftudnya adalah, mereka berkata, 'Kami sekali-

kali tidak akan dibangkitkan sesudah kematian."

Demikian penalouilannya, seperti yang disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

255gt. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

memberitat[rkan kepada karni, ia berkata: Ibqy-zaid berkata

tentang fi-;Nr;'To'oto, C;$4 ;fr e 6ii'# I i t't
@ €4#, :i Y "Ia tidak lain twnvalah seorang yong

mengada-adakan kcbohongan terhadap Allah, dan kami

sekati-trali tidak akan berimon kcpada'Nya," dia berkata,
.,Maksudnya adalalu ia berkata, 'Tidak ada akhirat dan tidak

ada kebangkitan'. Mereka mengingkari kebangkitan dan

berkata, 'sesungguhnya ia adalah kehidupan kami ini,

kemudian kami mati dan tidak akan hidup lagi'. Mereka mati

dan mereka hidup. Mereka berkata, 'sesungguhnya manusia
',-tidak lain seperti tanarnan, yang ini dituai dan yang ini

tumbuh'. Mereka berkata" 'Mereka mati dan datang-yang

lain'." Ia lalu membaca firman Allab 9&f t6<'"5i1$
@ *4 *,1 #L'ifi 

':9 si ralg-f' e " Dan orans'

orang lcafii berkata (kepada tembn'temannya), 'Maukah

, kamu Kami tuniukkan kcpadamu seorang laH-laki yang

memberitakan kcpadamu balwa apabila badarunu telah

hancur sehanctr-lurrcurnya, sesungguhnya kamu benar-

benar (akon dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang.

btrtt'?" (Os. Saba' 1341: 7) Serta membaca firman Allah, y
'4ji-,35 it Srfilr3lii$"Hari berbansnt itu tidak atran

clatang lcepada kami. Katakanlah, 'Pasti datang, demi

Tulwnht yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya Hamat

itu pasti akan datang kcpadamu'." (Qs. Saba' [34]: 3)tt27

tt27 Tidak l<ami temukan atsar inli dalam literatur kami.
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*5 6 j6 
@D €dL,'i' ii6$L ;fr e 6;i h$t j',t

@'w,i"i##1(;.16 p.'Kq
* Ia ddak ldin- h$yy alah seor utg y drJg mengad* adal<rfr l

lcebohongan tarhadap Nlah, dmnl<rrlrri selcali.l<ali tidak dlrlalrJ

bqhnanl<epaila-Nyd."Ras:,/-iatbqdoq"YaTuhilrJku,
tolonslah al<u lrarena nrrl'tlc- men&z'stakanilcu." djilah

bqftrmm, uDalanJ sedikit walcr;u-l.qi porsti mselra al<frrr

meni adi ofi tng. ofi mg y drJg nveny esal."
(Qs. Al Mu'minuun l23lz 38.40)

@a;flirffi "*'\Lffi 
{g.i#e*'#

(a tidak lain hanyalah seorang yarrg mengada-adahan kebohongan

tcrhadap Allnh, dan fumi sekoli-lsqli frdak akan befiman .kepada-
Nyo rosul itu berdoa,'?Ya Tuhanhq tolonglah ahu karena ipreka
nundustakankun Allah berfvnan, "Dalam sedikit waktu lagi pasti

merefu akan nunjadi orangorong yang menyual")

Maksud ayat di atas adalalu mereka b€rkatq *Shaleh hanyalatt

orang yang ppengada-adakan kebohongan atas Allah dalarn

perkataannya, 
-;* 

*lt A K 6'sekalt-kalt tidak ada tulun selain

doip@q-Nya.' S€rta jaqiinya kepada loliaru ll$$ fr?t'&$'K
3r# 'fil'notn o bila kanu telah nati dan telah me4iadi ianah dan

tulang-belulang, kamu sestngguhaya aknn dikpluqkan (dffi
htbtrmu)'."

I,,cf,a/n 11, 
*Dta" kembali kepada lcataar-rasul,yaitu Shaleh.

Mereka berkat4 'sekali-kali tidaklah l<ami beriman kepadanya

atas perkataannya, bahwa tidak ada tutmn selain Allatt, dan apa fang
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dijaqiikan kepada kami bahwa kami akan dibangkitkan setelatr

kematian."

Firman-Nyr, @ #KU.ap $i6 "rasul itu berdoa, 'Ya

Tuhanlw tolonglah aht karena mereka mendustakanftzl'l Maksudnya

adalah, Shaleh betkata 
-ketika 

ia merasa putus asa terhadap kaumnya

yang enggan beriman kepada Allah dan membenarkan keberadaan-

Ny*,on)!-,;5<4*L,:i, ii (5 "Ya Tulwnlat, tolonglah aht," atas

merekagj5 li1"Kwena mereka mendwtakanht,' Sikap dusta mereka

terhadap al lakyang aku s€rukan kepada mereka.

Nabi Shaleh akhirnya memohon kepada Allah atas penyiksaan

mereka kepadanya dan keengganan mereka unttrk beriman kepadanya.

Allah lalu berfirman, "Dalam sedikit waktu lagr pasti mereka akan

menjadi orang-orang yang menyesal, dan tidak ada gunanya mereka

menyesal, wahai Shaleh, yaitu ketilra siksa dan adzab Kami ttrtrn atas

merpka."

occ

'+!ei ;j$.1:'?i74'# aur$i ff rt
"Mal<o d,lnwsnalicrailah mrr:el<a oleh suara yarrg

nengunfiln dmsdn hak dan l<ami i adil<trJ merela
(sebasai)sonpahba{Jiir,rnalolccbirw.rll,arn/.ahbagiormg.
ototJg yorrg fialin- iato (Qs. Al Mu'minuun l23k 4Ll

@alffi',ff,ktr,#ffi"*ffi*r
saata yang mengguntur dengan hah dan Karr.i iadikan mereha

[sebagaiJ sampah banjir, ,nalca hebinosaanlah bagi orang4tong
yang zhalim itu)
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Maksud ayat di atas adalah, maka Karni membalas dendart

kepada merekq lalu Kami kirimkan suara yang mengggntrn kepada

mereka hingga mereka musnah.

Ihr merupakan adzab Allah kepada mereka lantaran kekufr[an

mereka kepadaNya dan pendustaan mereka kepada rasul-rasul-Nya.

Firman-Nya: 'e4 'iti6 "Dan Kami iadikan mereka

(sebagai) sampah banjir." Maksudnya adalalr, lalu Kami jadikan

mereka pada posisi sepeni sanrpalU yang hanya.bisa mengikuti aliran

air dan yang lainnya, yang tidak ada gunanya sarla sekali. Ini

hanyalatr perumpamaan. Maluranya adalah lalu IGmi binasakan

mereka dan Ikmi jdikan mereka sQerti sesuahr yang tidak ada

gunaoya.

Demikian penalonilan kami, sesuai dengan penakrn'ilan para

ahli tal$ril lairurya" dan yang berpendapat demikian adalah:

25592. Mtrharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia.perkata:

Bapakku menceritakan kepada$ ia berkata: Painanku

menceritakan kepadalu, ia berkata: Bapal&u menceritakan

kepadahr, dpn bapaknyq dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, ir$;lt ,fi.t!41w'ii;t# "Dan Kami iadikan
mereka (sebagai) sanpah baniir, makq kBbirusaanlah bagi

orangerang yang zlalim itq" dia berkata, "Maksudnya
adalalL mereka dijadikan seperd sesuatu yang mati, yang sia-

sia&ri pohon."rrr

25593. Mtrhammad bin Amru menccritakan kepadaku" ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: S/arqa" menceritakan kepada lomi, semtranya dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujatri4 tentahg firman-Ny4 '#

rr28 Al Mawardi ddtm An-Nuta wa Al Uyttn (4154).
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'4ill ,.irfi.t'.r4tl6uDan Kami jadikan mereka (sebagai)

sampah banjir, maka kcbinasaanlah bagi orang-orang yang

zhalim itu," ia berkata, "Maksudnya adalah, seperti bangkai

yang rapuh, yang dibawa banjir.'rr2e

25594. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l<ami, ia berkata: Hajjaj r{Encen

kepa$lu dgi l9"g Juraij, tentang firman-Nyq ,bj'ii;G
ldJill ,fi. ta"$ "Dan Komi jadilun merelco 6lbasa0

sampah banjir, fiukt kcbinasaanlah bagi orang-orang yang

zlwlim itu," diab€rkat4 'Maksudnya adalalt, seperti bangkai

yang rapuh, yang dibawa banjil.'tro

25595. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan tryf@ Bgt
dari Ma'mar,-dari Qatadab tentang fnrran-Nya, 

jbi'#
i*y'i;lt ,fi. t!4 "Dan Kami jadikan merelw (sebagai)

sampah banjir, maka kcbinasaanlah bagi orang-orang yang
- .zhalim itu," dia berkata' "Maksudnya adalah sesuahr yang

sia-sia."l13t

25596. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

AMurrazzaq me,mberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberiahukan kepada kami dari Qatadall dengan

r€daksi yang semisalnya.

25597. Yunus menceritakan kepadaku, ia berlcara: Ibnu Wahab

memberitaturkan kepada lomi, ia_berkata: Jbnu Zaid berkata

tenrang firnan-Nya'c++[gt fi($ ]@'&;tG "Dan
Kami jadikan nereka (sebagai) sampah baniir, maka

kcbirusaanlah bagr orong-orang yang zlwlim itu,u dia

Mujahid dalam ta$irnya (hal. 485).
Ibid
Abdurrazzaq dalam taftirnya Ql4l6) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari
(Etu6).

lt29

lt30

It3l
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berkata, "Maksudnya adalah, ini merupakan perumpamaan

yang dibuat oleh Allatr."r32

Ftuman-Nya: t*fif r.fi.t!"4r "Maka kcbinasaanlah bagi

orang-orang yang zhalim itu." Maksudnya adalah, maka Allah

menjauhkan orang-orang yang kafir dengan memusnahkan mereka

ketika mereka kufur kepada Tuhan mereka dan ingkar kepada rasul-

Nyq serta menganiaya diri mereka sendiri.

25598. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadglnr dari IbnuJuraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya,
'qrL{iit ,fita-r4, if i!;t# "Dan l(arni iadikan mereka

(sebagai) sampah ba4iir, maka lccbinasaanlah bagi orang'

orangyang zlalim itu " diaberkata, "Mereka itu adalah kaum

Tsamud."lr33

CCC*n:.

66; iJ a.lr r @D <4{.6ji u* b63s';i
@--;;g_

ol(enudimtl<orrli ciptal<fiJ seflilfi mnela unat unat
tarrglain. Tidak (da1ar) sesuatu umat pun nendahdui
iahrya, dffififuk (dqat fu) nselcateflartot @ari

aialnyo iat).u (Qs. Al Mu'minuun 1231: 42.+3)

ratrwit firm;n Allah: 6,i E@ 6,F.Ciit*bGVSi
@'4W-6(rfi';.1| (Kemudfrn rani ,ipn*on sesudah mereka

ll32

ll33
Tidak lrami temukan atsar im dalam litoratur kami.
Mujahid dalam taftirnya (hal. 4E5).
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umot-amat yang lain Tidak ftlapatJ sesuatu umat pun mcndahului
ajalnya, dan tidak [dopat putal mereka terlanbat [dari ajalnya itu)

Maksud ayat di atas adalatr, kemudian Kami ciptakan sesudah

kehancuran kaum Tsamud, umat-umatyang lain.

F'iman-Nya: (rf; iS A ,r,:3 li "Trdok (dopa\ sesuatu umat
pun mendahului ajalnya." Maksudnya adalah, tidak terdapat sesuatu

umat pun yang Kami ciptakan setelah Tsamud mendahului ajal

kehancurannya sesuai dengan yang telatr Kami tetapkan atas mereka

kehancurannya, dan tidak pula mereka terlambat dari ajal

kehancurannya sesuai yang telatr Kami tetapkan atas mereka. Akan
tetapi ia hancur sestrai ajalnya.

Itulah ancanun Allah kepada orang-orang lefir dari kaum

Nabi Muhammad SAW, dan pemberitatnran dari-Nya kepada mereka,

batrwa diakhirkannya ad"ab atas mereka karena kelarfuran mereka

adalah sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan atas merekq lalu Dia
menimpakan siksa-Nya atas mereka, sebagaimana Sunnah-Nya atas

umat-rimat terdatrulu.

CCO

t:i; igr6fr'"'Xdd';A
,*c'3w6,ie5?

@'"FS-J^fL("#"ardAi'Wo
"KemudianKani utus (l<Qadaumat unat iat) raxy'.-tcmal
I<o,lnJibelrhutrttltrut.Tia|-t'ta|seorangrastidatangke$adf,

n:rnotnyarwlrrttiatmenhstakaruryarmalcnl<anJi
p eril<utl<an seb agian nrrl: ela ilengan sebagi,on, y ang lain,
DanKanri iadikf,rr n.rr:el<afuah fiftur (mamsia), mala
kebinasaanlahbagiorang-ordrJgyangfidakbqiman.'

(Qs. Al Mu'minuun lZ3l:441
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ralwir firmpn 4["h, "{;KYLF"{A 
",q(, i{i;;W675?f'I'alrwil tlmgm +ltan: rJBl] tar',J&l ,-bt, OI,uLJ"uur,Jt f

@'rfS.J AfXZ-rA,ifir' 6; {4 6{fr, 6"^udian Kami
uttts [kepada unqt-urrrtt ituJ rosul-rasul Kumi berturul-tururTfup
tiap seorang rosul dofing kepada umafiya, umat itu
mendwtakannya, mafu Kami perikutkan sebagian mereka dengan

sebagian yang lain Dan Kami iadifun mereka buah tutur

[manusitJ, nafu habkasoanlah bagt otang4tang yang tidak

berfuun)

Lafazh, $16 ? "Kemudian l{ami utw (kcpada umat-umat

frz,)," maksudnya adalah kepada umat-umat yang Ikmi ciptakan

sesudah kaum Tsamud.
b.u

l.*f,a"h"-ifr 13"i " Ras ut -r as ul Kami b e rturut-turuf, " maksudnya

adalalu yang terus bersambung.
ba.. - - -.?

lxrfazt. -fii Ut*"ut aal altll yang merupakan benhrk isiz
jamalc seperti ,./ tidrk boleh dikatakan, qttT oX i:9 ,(4^
medatangilru berturut-turut) juga tidak boleh dikatakan,i itj tt}O.ltcH,

ia dibaca tar*yirt dan tidak boleh dibaca tamtin jikaterdapat hunrfya'.
Barangsiapa tidak meuamvin-l<anrrya, maka ia mengikuti pola ,nlii
dari akil l<€lta c::t$. Barangsiapa berkata tji maka ia mengira bahwa

huruf ya' adalah asli, seperti dilotakan, qii degan huruf ya' dan
t:lu, Q.,rii, r"rt" yang lainnya, sesekali ia menggunakan hurufya'
dan sesekali ddak. Barangsiapa meqiadilonnya berpola kut" dJ maka

ia waqaf (berhenti) padanya, dan memberi harakat kasrah.

Barangsiapa meqiadil€nnya hunf ahf i'rab, mal<a ia tidak

mernberinya harakat" karena huruf alif i'rab tidak dapat dr-kasrah-

kan. Tidak boleh berkata, ,#t 4b hlu memberinya harakat lcasrah

padanya.rr3a

Demikian penakrrilan l<arti, sesuai penalsuilan para ahli tal$ril
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

trr 41 Farra dalam Ma'ani Al qtr'anQl237).
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255gg. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shateh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi

g]alhah, dari Ibnu Abbas, ,"nt rrg firman-Nyu, (i,"'i$15 
?.

W"Kemudian Kami utus ftepada umat-umat itu) rasul-rasul

Kami berturut'tttrttt," dia berkata, "Maksudnya adalah,

sebagian mereka menyusul sebagian yang lain'"rr35

25600. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadgku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyu, 
-iii W$15't "Kemudian Kami utus (lccpada umat-

umat itu) rasul-rasul Kami berturut'turut," dia berkata,

"Maksudnya adalah, sebagian mereka menyusul sebagian

yang lain.""36

2560L. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

'"Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, ei ?
fi;W"Kemudian Kami utus (teepada umat'umat itu) rasul'

rasul Kami bertufut-turut," dia berkata' "Maksudnya adalah,

sebagian mereka menyusul sebagian yang lain."r'3'

25602. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani At Qur'an (31459\ dan Al Mawardi dalam

An-Nukat wa Al Uyun (4154).

As-suyuti dalam Ad-Dur Al Mantsur (6199).

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 485) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(415$.

I 135

I 136

I t37
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang finnan-Nya'

9i; lll:i $rt\ ? "Kemudian Kani utus (kepada umat-umat

itu) rasul-rasul Kami bertwut-fiirut," dia berkate

'Maksudnya adalatL sebagian mereka menyusul sebagian

yang lain."

25603. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

merrberitahukan kepaCa l€mi, ia bedcata: Ibnu Zaid berkata

tentang firmanNya, 
-fX 

WfrfS't "Kemudian Kami uttu

(kepada umot-umat itu) rasul-rasul Kami berttrut-turut,n dra

berkata, "Maksudnya adalalL sebagian mereka menyrsul

sebagian yang lain."lr3r 
b...

Para ahli qira'at ber.selisih pendapat t€ntang qira'at ayaL W.
Sebagian ahli qira'at Makah, Madinalx, dm Bashrah membacanya

dengan tamvin.

Sebagian ahli qira'a, Makah dan Madinah' serta mayoritas ahli

qira'at Kufah membacanya dengan membiarkan huruf ya', ''seperti

benttrkkata oli. ""
Menunrt l@mi, keduanya adalah qira'at yang masyhur dan dua

bahasa yang dikenal umum dalanr perkataan orang Arab, dengan sattr

makna Oleh karena ifr4 qira'at manapun yang dibaca, rclah dianggap

benar. Hanya sajq aku memilih qira'at yang tanpa tamvin" karena itu

adalah bahasa yang lebih fasih dan qba'at yang lebih masyhur.

Fimen-Ny ", WYljS|;A '.qC 
'?'riq-tiap 

seorang rasul

datang kcpado unatnya, urrrat itu mendustakawrya." Makstrdnya

adalalL tiap-tiap rasul yang Kami uhrs untuk datang kepada suafir

Abu ubaidah dcJraa Maju Al Qur'an QlSt) dengan redaksinya tmpa isnad-
n)'a ii.
Ibnu Katsir dan Abu Amru membacanya de'ngan tanwin, rit

t+hli qira'at lainnya membacanya mengikuti b€nfi* kata.#. Lthat Hqiiah At

Qira'at(hr/..aSl.

l13t

ll39

-€I
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utnat yang Karti jadikan setelah kaum Tsamud, didustakan oleh

kaumnya.

Firman-Nya, 6 r+t", 6{16 " uo*o Kotti perihttkan sebagian

merelro dengan sebagian yang lain" Maksdnya adalab maka Kami

perilartkan sebagian umat dengan kehanctran, kemudian Kami

hancurkan yang lirin setelatr sebagian yang lain.

Firman-Ny ,rL-r6 AlW, uDan l(amiiadikilt mereko buah

tutur (mantuia)." Maksudnya adalaltr dan Kami jadikan umat-umat

tersebut sebagai buah tufir bagi manusia dan perumpamaan yang

dibicarakan di rcngatr-tengah mereka

Lafazh cjlrtlr merupakan bentuk jamak aari d3Uf karena

maknanya yaitu, mer{adikan mereka sebagai perumpamaan bagi

manusia yang diperbincangkan di antara mereka

Bisa juga kata tersebut- sebagai bentuk jr-ak dari Ctb.
Adapun redaksi kalimat ard AitW karena mereka dijadil€n
sebagai buah tutu dan penrmpamaan yang menggambarkan

kebunrtirn, dan tidak pada sisi kebaikan.

Fiman-Nye: 6ir{, J }fl ffi "Maka kcbinosaoiah bagi

orang-orang yang tidak berfinan." IVlaksudnya adalab maka Allah
membinasakan strattr kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak

membenarkan rasul-Nya.

CCC

It ,# r$&ig;'rp@-#lf$?
46 tj,'$gs li;Ke:g 4t$3 q;i

"Kemudimt Karni ul;,s lvhlr;a dm sandmarrya Hmant
dengan msrtawa tanda-tanda (lcefusarun) Kalni, ilart

@
@
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bul<ti yorJg rrydtar lnpadaFiriaun dan petrtssar.petrtes,dr
l<aunnya, mal<a nwrela ini tak'ahn dart nrrl".el<a adalah

otolrJg' oru{Jg Y Ang sortong"
(Qs. Al Mtfminuun l23lz 45.45) 

,

Ta*nil fiman Allah: ,ww,-'otT il,-l; !;i $137
@ 46 C6 16fs 1iK4 *$i 6F;.,{ @ S {xr-udia,, Kaki
utns Musa dan saudaranya Harun dengan numbawa tanda-tanda

[fobesaranJ Kamt" dan bufui yong nyota, kepada Fir'aun dan

pembesar-pembesar kawuyo" nuka nurefu ini takabur dan mcreha

odolah orut garangyang sombong)

Ivlaksud ayat di atas adalalU kemudian Kami utus Musa dan

saudaranya (tlanrn), setelah para rasul yang disebutkan dalam ayat

sebelurn ini kepada Fir'aun dan pembeqar-pembesar kaumnya, Wh
"Tonda-tanda flwbesuottJ Korrri." Yaitu dengan argumentasi-

argnmentasi kami. li;<fr, "Maka mereka ini takabfr;" dari

mengikutinya dan mengimani apa yang dibawanya dari sisi Allah.

46 Ci, $$ "oon mereka adalah orang-orang wng sombong)'

Makstrdnya adalalL merekalah orang-orang yang sombong terhadap

orang-orang yang ada di sekiarnyq para penduduknya; bani Israil dan

yang lainnya dengan fe2ffiiman dan p€Ndndasar

Ibnu Zaid berkalu Dic€ritakan oleh Ytrnus ke,padaku, ia

berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada-kami, ia berkata: Ibnu

Zaid bbrkata tentang firman-Nya, 46 f,l lj$ *Oon mcreko adalah

orang-orang yang sombong," dia berkat4 "Mereka sombong atas para

rasul mereka dan durhaka terhadap Tuhan mereka. Itulah

kesombongan mereka." Ia lalu membaca firman Allah, lj4$1j6l6g
"Negeri akhirat ifz." (Qs.Al Qashash [28]: 83)[o

rro As-Suynti dutrram Ad-Du Al Mantsw (6199), dinisbatkan kepada Ibnu Abi
Hatim dari lbnu Abbas.
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'6K, t$1k @ i''* 6 (i'i;,itab

@t{;is,a
oDon mselabett&ta,'AfEll<ah (pt n) l'ita pucoyolnpada

ihn orung 'nromsir sepeirtikila (iusa), PadalwlkilffJ
nqela (bani Israil) dddah on ttg'onmg ydrJg

7;1enslggptbdlral diri Wfu kita?' Mdl<a (tctaplah) nsela
,r*rirr"t"lr*, kefuany a, *bab iat nsela adalah tet'rna'nfu

orcng'orMrg Y frig difrirursrtlcan'"
(Qs. Al Mu'minuun l23lz 47'481

TarrwitfimenA[ah: @ arry 6(i*i3$ {"tt';$lf,JA
@lr{l{/lfr AgK, t1i|Kt @an ncreka bettuta, nApakah lpatut]
iA prr"oyo hepada dua orung manusia sqerti kita [iugaJ, padahal

haum mereka [bani IsrailJ adabh otangarung yang

nunghqnbahan dhi kepda kita?n Maht [tetaplahJ merefu

nundustakan keduanyo, sebab itu mereha adalah termosuk orung-

orungyang dibhasahan)

Allah Ta,ala berfirman: Lalu Firaun dan para pembesar

katrmnya W,,ta;flZ {A.'$1*lpakan @atuy kita percaya kcpada

du orang nurutsia seperti kita 1uga)." Lalu l€mi mengikuti

tJ,r-yn- llirji"Padalwl kaum meteka," dari bani Isra'i[, 'af* 6
*Adalah orang-orang yang menghambakan diri lcepafu Hta?"

Padahal mereka adatah orang-orang yang taat dan merendatrkan diri,

melaksanakan perintatr yang sampai kepada mereka dan mendekatkan

diri hanya untuk mereka.

orang Arab menyebut setiap orang yang tunduk kepada raja

adalah.qti "Hanrba". Dfii sini, penduduk Hirah disebut r$lt karena

mereka 6-a* kepada ruia-raiaasing.

{A,iii|6a
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Demikianlah penalorrilan'kami, sesuai dengan penalorilan para

ahli talqilil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25604. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid Ueiilita
tentang firman-Ny a Ta'ala,tAi tffi. '#1 ".lpa*n fpiut)
kita percaya kcpada dtn orang marusiit seperti kita (iuga),"

ia berkata" "Maksudnya adalah; l€mi pergl mengangkat

mereta di atas karti, dan l<ami di bawah mereka" sedangkan

sekarang katni di atas mereka dan mcreka di bawatr karni.

Bagafunana hal itu kami lah*an? Yang demikian ini tedadi

ketika mereka mendatangi suahr kaum dengan membawa

risalah.'Ia lalu membaca firman Allalx, .i W K 
"K;,iilffr "O* supqya kamu berdua mempurryai-trelatasoan di

muka bumi?" ia berkata, "lvlaksudnya adalah sombong di
mtrkabumi."u'r

Firman-Nya, i$1i5r 1r, '6gt l,lirk "Maka (tetoplah)

mereka merdustakan kcduanya, sebab itu mereka adalah termasuk

orang-orang yang dibinasakan" Maksudnya adalab maka tetaplatt

Fir'aur dan para pembesar kaumnya mendutakan Musa dan Hanm,

sebab mereka termasuk orang yang dibinasakan AllalL sebagaimana

Allah membinasakan umat-umat terdahulu yang mendustakan para

rasul-Nya"

CCC

@#i sfi*$ig,gQs;t;'d!-

rr'rr Tidak kami temukan atsar inidalam literatrn kami.

,1"{X,;6qf"i5



SurahAl Mz'rninranr

"Don se$.ngguhny d tclah Kand bqilcrrn N Kitab (T arat)
kepadrltfuso, agar nsela (bani Isrcil) mendapat pefi,,mfitk.

Daln telah l<ffii iddillcrrl (Isc) firrraMaryonlnbesefia iburryo
swtu fuldi yorrJg rrydn W $elilasaorrr l<trrJi), dmr l<orrJi
melhrdrilngi nwrela di wtu tmahtiaggi tffrg dfrftr yorrJg

bofft ak ter ilop at b adans- Dailffig ruriput ilut nmrbq -
sumtfut ah bqsih yffig meagalir.o
(Qs. Al Mu'minuun l23lz 49.501

Trrffir firman Anah: @ 'utsl- ;i11, ,i$, ,ii q( ii53

*;3 tfi *$ i6 6t1((i,i6'ds itb'Ff 'd 6{i @an
suuagguhnya telah Karr.t berlkan Al hitab [TauratJ hcpodo Mwa,
agar nurelu lbani Israiq nundqot petufttk Dan lelah Karrri

iodfhon [IsaJ pufrc Dfaryam bqerta ibtmya sudu bufui yang nyota

bogi [hekuosoan Karrril, dan forri nulbtdungi nurefu di suatu
tailqh thsti yang ddot yang bonyah terdapat podongqodang
runpu$on starltbcr.sumher ob betxih yong nungalifl

Ivlaksudnya adalalr, smgguh IGmi telah memberikan Taurat

kepada Musa, agar menjadi petunjuk bagi kaumnya dari bani Israil,
dan mengamalkan isinya I(ami jadikan pula Ibnu lvlar,'art dan ihmya
sebagai hujiah bagi Kami atas orang-orang yang ada di antara merekq
serta sebagai bukti kekuasaan Kami untuk menciptalcan tubuh tidak
dari asalnya, sebagaimana IGmi ciptakan Isa tanpa bapak.

Demikian penaknilaonya, s€eerti dalam riwayat berikut ini:

25605. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada lomi, ia berkata:

AMurazzaq memberitallrkan kqada kami, ia berkata:

Ma'mar mernberitahukan kepada kami dari Qatadab, tentang

firman-Nya, 'dI. i{Y'if 'dfii$t "Don telah l{ami jadikan
(Isa) putra lllryam beserta ibuya suatu buldi yang nyata



TSstuAh:Ihabui

bagi (kefuosaan Koni)," dia berkata, "Maksudnya adalalu

Maryam melahirkan Isa tanpa ada bapak."

Oleh karena itu, kata 'ejl'. aiseUuttcan dalam benhft hmggal,
padahal Allah menyebutkur Mryam dan anaknyatrf2

Firman-Nyu i;; 6l-t:JFifJ "Dan l{ami metindungi merelco

di suqtu tanah tingi yotg datq." Maksudnya adalalL Kami
melindungi mereka berdua di suatu tanah tingg! yang datar.

Dikatakan, t& gV J r;ti $if ),ang artinya, tSyi2|'imendaki ke

arahnya".

Firmen Alleh: fr ,fL"Di suafit tanah tingi yong datu."
lvlaksudnya adalah, kepada suatu hmrh yang tinggi dari sekitamya.

Oleh karena itu, dikatakan keeada soorang laki-laki yang memiliki
kedudukan /ang t'nggi dan kemuliaa\ ,ri'u rird 1 "Di" berada di
tcmpat tinggi di antara kaumnya." Dalam hal ini ada dua bahasa; men-

dhannah-lran huruf ra' dan meng-kasrah-kan huruf ra' jil<a

maksudnya adalah lsiz. Namun jika maksudnya adalah kata sifrt dari
mashdar, maka dikatakan, a $ $.

Para ahli taknil berbeda pendapat tentang tempat yang

disebutkan Allah dalam ayat ini, yang menjadi tempat berlindung
lvlaryam dan nnaknya.

Sebagian b€rp€ndapat bahwa maksudnya adalah pasir dari

25606. Muhammad bin Al Mutsanna kepadakq dia
berkata:, ShafiMan bin Isa menceritakan kepada.kami, dia
berkata: Bisyr bin Rafi menceritakan kepada karni, dia
berkata: Anak paman Abu Huairab, Abu AHullalt
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah berkata

kepada kami, "Tetaplah kalian di pasir dari Palestina ini,

t'42 Abdurrazzaq dalam tafsirnya @417) dan Asy-syaukani dalam Faidh Al Qadir
(hd. ilel).
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sesungguhnya ia adalatr rabwah yang dimaksud Allah dalam

firman-Nya, ;";i tfi *$ ';;, 6L q%6 'Dan Kami

melindungi mereka di suatu tanah tinggt yang datar yang

banyak terdapat padang-padang rumput dan. sumber-sumber

air bersih yang mengalir'." tra3

25607. Isham bin Ruwwad bin Al Jarah menceritakan kepada}u, ia

berkata: Bapalku menceritakan kepada katrri, dia berkata:

Ibad Abu Utbah Al Khawas menceritakan kepada kami, dia

berkata: Yahya bin Abu Amru Asy-syaibani menceritakan

kepada l<ami dari Ibnu Wa'lalu dari Karib, ia berkata' uAlu

tidak mengerti apa yang diceritakan Munah fui-Nabhazi

kepada kami, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW

bersabda, '...dan beliau menyebutkan bahwa Rabwah adalah

pasir'.ut''

25608. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

Abdurrazzaq merrberitahukan kepada kami dari Bisyr bin
'.*Rafi' dari Abu AHullah bin panran Abu Hurairah, ia berkata:

Alar mendengar Abu Hurairah berkata tentang firman-Nyq

*;3 sfi *6 i$ Jtl46r; "Dan Kami metindungi meretra

dt sutitu touh tinggt yang datar yang'bmyak terdapat

padang-padong rumput dan swnber-sumber oir bersih yang

mengalir," ia b€*ata, nldaksudnya adalah pasir dari

Palcstina"rc

25609. Ibnu Basysyar menccrihkan kepada karni, dia berkata:

Shafrrnan bin Isa menceritakan kepada lomi, dia berkata:

Bisyr bin Rafi menceritakan kepada lemi, dia berkata: Anak

paman Abu Hurairah -Abu AMillah- menceritakan

Abdunazzaq dalam asirnya Qt4l7), Al Baghawi dalm' Ma'alim At-Tazil
(41149),dan Alusi dalam ta$imya (18/3t).
Ibnu Athiyalr &lam Al Mulwrs Al Vqiz Ql 145).

Abdurrazzaq dalam taft irnya Ql4l7\.

lla3

I I'lt
ll45
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kepadakq dia berkata: Abu Hurairah berkata kepada kami:

Tetaplah katian di pasir yang ada di Palestina ini,

sesungguhnya ia adalah rabvah yang dimaknrd Altah dalam

;3 , e$ i;j 6t(At;;r; 'Dan l(amifirman-Nya, $: ;9 *V it
melindungi mereka ili stntu tanah tinggt yang datar yang

banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber
' 

air bersihyang tr,engalir'.'^16

Sebagian mtrfassir berpendapat, "Ia adalah Damaskus'"

Meneka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

25610. Ahmad bin walid Al Qurasyi menceritakan kepada karni,

katanya: Mutranrmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada l(asti dari Yatrya bin

Said, dari Said bin Al Musyayib, tentang finnan-Nyq

?';3 sfi *6 i$ 6tli{;6ti'J'Dan Kami metindungi mereka

dt srnit, tatuh tinggr yang dato yong banyak terdapat

padang-padang rttmput dan sumber'sumber air bersih yang

mengalir," ia berkata, "Mereka menganggap itu adalatt

Damaslus.ulr'7

25611. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Aku mendengar dari Ibnu Musayyib,

ia berkata, "Palrashs." tt*

25612. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

t+b&xrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada l<ami dari Yatrya bin Said,

dari Said bin Al Musyyib, dengan redaksi yang semisalnya.

'r* Abdunazzaq dalamtaftirnya Ql4l7).
tt17 Al Mawardi dadlaa An-Nukat wa Al UW (4156), Ibnu Athiyah dalam Al

Muhoro At wajiz (41145), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (41149\.
rr'o Abdunazzaq dalam tafsirnya Ql4l6).
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25613. Yahya bin utsman bin shaleh As-sahmi menceritakan

kepadakg, ia berkata: Ibnu Bgkair menceritakan kepada kami,

ia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritkan kepada kami, ia

berkata: Abdullatr bin Luhai'ah menceritakan keapdaktr dari

Yatrya bin Sai4 dari Said bin Al Musalryib, tentang firman-

Nyu, #3 sfi *(, io 6tlat66 "Dan Karni melindungi

mereka di iuatu tanah tinggt yang datar yang banyak

terdapat padang-padang rtntptt dan sumber-sumber air
bersih yang mengalir," dia berkata, "Menuju tanah tinggi

yang berada di Mesir. Sebab tidak ada tanah yang tinggl

kectrali di Mesir, dan ketika air dialirkan, maka tanatt yang

tinggi ittr akan tetap berada di afasnyq seperti perkamptmgan.

Kalau saja tidak ada tanah yang tinggl, niscaya desa-desa itu

tenggelam."rrae

Sebagian berpendapat" 'Itu adalah Baitul Maqdis." Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat beri*ut ini:

25614 Mtrhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah ia berkata, 'Itu adalah Baitut

Maqdis."rrto

25615. Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadab, ia berkata: IGab berkata, *Baitul

lvlaqdis lebih dekat kepada l-glq sejatrh delapan belas

mil.ru$

rr'e lbnu Athiyah d^lan Al Mulrors Al Vqiz @1145), Al Bagbawi dzlam Ma'alim
At-Taruil (41149), dan As-Suyuti dalam Ad'Dw Al Mmtsur (6/100). Mereka

menisbatlrannya kepada Ibnu Zaid.
rr'0 Abdurazzaq dalam ta6irnya (U416).
rr5r abdunazzaq dalam taBirnya @+tll dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tuail

(4n4e).
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25616. Al Hasan bin Yahya. kepada karli, ia berkata:

Abdurazzaq memberitahtrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada lcami dari Ka'ab, dengan

rcdaksi yang sernisalnYa.

Pendapat yang paling tepat dalam penaku'ilan ini adalatr, yang

dimaksud adalah tempat 1rang tirggi dan datar, yang mana air akan

terlihat dari atasnya. Tidak demikian ciri pasir, karena tidak ada air

tertenhr pada pasir. Selain itu, A[ah Ta'ala menyebutkan rabwah,

bahwa ia adalah padang-padang nrmput dan sunrber-sunrber air bersih

yang melrgalir.

Pendapat para ahli talonil ini sesuai dengan penjelasan lomi.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

beritut ini:

25617. Mtrharnmad bin Sa"ad menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Bapakktr menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku mencetitakan

kepadaku, dari bapaknya, dari lbnu Abbas, tentang firman-

Nvu, #i lfi *(' iii Jtllig;;t:; "Dan l(oni metindungi

mereka di stmtu tanah tinggi yang datar yang banyak

terdapat padang-padang rwrPut dan sumber-sumber air
bersih yong mengalir," ia berkata, "Rabwah adalah tanah

yang datar."rtt2

25618. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karli, Al Harits menceritakan

kepadakrl ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, -tiig;;t:)

*i5 Sfi *('ifi $y'oo, Kami melindungi mereka di suatu

tts2 61 Mawardi dalarn An-Nukat wa Al U1rut (4156).
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tanah tinggi yang dotar yang banyak terdapat padang-

padang rumput dm sumber-sumber air bersih yang

mengalir," ia berkata' "Yang datar.urrs3

25619. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l(ard, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juxaij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnYa.

Firman-Ny t, .$3 l$ *$ "Yang banyak terdapat padang-

padang runput dan'swtbir-sumber air bersih yang mengalir."

Maksudnya adalah, ci,it rabwah, tempat yang melindungi Maryam dan

analarya (sa), adalah burni yang datar dan padang-padang rurput

yang mempunyai sumber-sumber air bersih yang rnengalir'

Demikian penalonilan l@mi, sesuai penak\ililan para ahli talo 'il
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25620. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadakp" ia berkata:

-,. Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadahr, ia berkata: Bapatil<u menceritakan

kepadaktr dari bapat<nya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, #3 lfi *$ uYang banlak terdapat padang-padang

**pi ttan iumber-sumber air bersih yang mengalir," dia

berkata, "Lafazh #S artinya adalah air yang mengalir, dan

itulah s,ngai yafg disebutkan Allah dalam firmanNya, Ji

@ E; ,li ,rC; JZ 'nrtitonru telah menidikan anak

sungai di baw ahnttl " 
ttst

25621. Muhagrnad bin Imarah Al Usdi menceritakan kepadakq ia

berkata: ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia

berkata: Israil memberitatnrkan kepadal€mi dari Abu Yahya,

Mujahid dalam taftirn),a (hal. 485).
A.t 

-Baghawi 
aAam lia'itm At-Tarait (4t149) dm Az-Zujaj dal36 M4oi Al

Qu'or(4/15).

ll53

n54
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dari Mujahid, tentang firman-Nya, #i # g(\ "Yang

banyak terdapat padang'padang rumput dan sumber'sumber

air bersih yang mengalir," dia berkata, "Lafazh fr't
maksudnya adalatr air."r r5t

25622. Muhammad bin Imaratr Al Asadi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Isa menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, lfi *$
y,;3 "Yang banyak terdapat padang-padong rumput dan

iumber-sumber air bersih yang mengalir," dia berkata,

"Lafazh trt maksudnya adatatr air."rr56

25623. Al Qasim menceritakart kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jnraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

semisalnya.

25624. Sulaiman bin AMul Jabbar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari

Salim, dari Said, tentang finnan-Nya, *ti lfi *$ "Yang

banyak terdapat padong-padong rumPut dan sumber-sumber

oir bersih yong mengalir," dia berkata' "Maksudnya adalatt

tempat yang datar.lxrtad. *63naksudnya adalah air yang

;ernih.'t'" 
t

25625. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

It55 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 485.
156 lbid.
rrsT Abu Ja'far An-Nuhas dalan Ma'ani Al Qur'an (31463) dan Al Mawardi dalam

An-Nukot wa Al Uyun (4/6), dengan redaksinya dari lkrimah.
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernq

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, 9li2' 
"i 'Yang banyak terdapat padang-padang rumput;.ry) )t

dir- ruib"r-tu^ber air bersih yang mengalir," dia berkata,

"Lafazh ./,+.3 maksudnya adalah air.''rrs8
./

Sebagian ahli talqilil berpendapat batrwa maksud latazh 2fi
adalah buah-buahan. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

25626. Mu[ammad bin Abdul A'la menceritakan kepada lca6i, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firmanNya, Sfi 9$
y,;3 "Yang bwryah terdopat padang'padang rumput dan

si*brr-tr*tber air bersih yang mengalir," dia berkata, "Ia

buah-buahan, yaitu Baitul Maqdis." I rse

25627. Al Hasan bin Yahya inenceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatlrkan kepada karri, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada l(ami dari Qatadab dengan

"' redaksi yang semisalnYa.

Abu Jatfar berkata: Perkataan Qatadah tentang marcna, 96
ti| "Yang banyak terdqat padang-padong rumput,".jika ia tidak

#ir-d t a dengan perkataannya, bahwa ia disebut ,trl bl5 karena di

dalamnya terdapat buah-buahaD, dan karenanya para penduduknya

m€netap padanyq maka tidak ada penalorrilan baginya yang kami

ketahui. Adapun lafazh #|ro,*rtuo obj$ dari akar L<aa 66'.Y'b

o*'trtelf. fr,fungkin jo!".*pakan kata r/ dari akar kata ,i*r',y'
ittlt;lt 'U i* fi.Dari akar kata inilah Ubaid bin Al Abras

melantunkan syairnYa,

CCC
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Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21416), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil

(4tl4g),d8n Al Hindi dalam Koz Al Unnal Q1473)'



TafsirAlJr.:Ihabafi

'oJS qqL'r4i'rkg c;$ti

@e.-,;
"Hcri rcgul-rctsuL naliarnlah dari maknwn yolttgbaik baih

dorr@alsriah omal ymrg shalih. Sesznggulvrya Alcu
Mdht Mmgetalai a\o y ang l<alif,rr W alrfiJ."

(Qs. Al Mu'minuun l23lz SLl

ratrwil fimen Altah: aSl,+;W *!rt ;'r:t J:$ eU,

@?rf $j5q (Hai rosul+alsrl/. ,nafrorrtat duri makanan yang

baih-baik, dan furiakanlah anat yarrg shalih. Sesungguhnya Aku
Maha Mengetahui apayang holian heriakan)

Maksud ayat di atas adalalu Kami katakan kepada Isa, "Wahai
para rasul, makanlah dari apa yang halal yang Allah hukumi baik

untuk kalian dan bukan yang lainnya yang haram."

Firmen-Nya: At Wli o'Dan kerjakantah amal yang

slulih;'Maksudnya adala[ kerjakanlah perintah Allah kepada kalian,

dan taatilah Dia datam perintah-Nya kepada kilian, serta jangan kalian

langgar larangan-Nya

Menggunakan bentuk jarnak pada lafaztr f:S,sementara yang

dimaksud adalah tunggal, ia seperti perkataan untuk seorang laki-laki,

"Wahai kaum, sudahilatr kejahatan kalian atas kami." Juga seperti

firman Allah, ./t3l iii i6 AriJl ' (yaiu) or(mg-orang (yang mentaati

Allah don Rasul) yang lccpada mereka ada orang-orang yang

mengatakan" padalral maksudnya satu orang.

Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para ahli takwil
tainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

'* t3E:11 W



25628. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata:UbadibinlshaqAdh.DhabyiAlAth-Thar
menceritakan kepadalar Hafsh bin umar Al Fazad, dari Abu

Ilf tt"fiIi W.tr#rh?',);:ff:, ffi,
malranlah dari makinan yang baik-baik, dan periakanlah

amal yang shalih," dia.berkata, "Makzudnya adalatr' Isa bin

Maryam memakan dari hasit pemintalan ibunya'"trs

Firman-Ny u '$ 'aY.5 q 4L "sestmgguhnya Aku Maha

Mengetalrui aPa ii| kamu lccriakan" Maksudnya adalah'

sesungguhnya Aku mengetahui perbuatan kaliaq tidak ada sesuattr

p* y*g tersembrmyi atas-Krl dan Aku akan memberikan balasan

atas segalanya serta memberikan pahala atasnyq maka kerjakanlah

arnal shalih dan bersungguh-sungguhlah'

CCC

@e::f6,H .$n'bt;

"sesnngguhnya (asant T@hid) inl addah rugfrMl l<mw

*nntq agffiuy*rl tuw dfiJ Aku adalahTulwrmw ffil<a

iit"i*"ot*tepaia.tA.' (Qs. Al Mu'minu,n 12312 521

Tarcwil liman Alhh: 9::{,'H Utit i''3'K11'r$'bfi
@ {SeswSS*nya [agona fa*til tnl odolah aga'na hamu

sernry agarrro yang sotr4 dan Ahu adalah Tuhanmu' nuka

b ertalcw alah hcP ada-K u)

SurohAl Mu'minuun

rrco Ibnu Athiyah dalam At Muhoru At Wqiiz (41146) dan lbnu Kasir dalam

taBirnya (101126).

Yfrii.t'fi:K4



fa$tAt/r.:Ihafun

fara qhli qira'atberselisih pendapat tentang qira'at aya\ '4i
:,LS'';A'ffi *$ "sestmgguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agamct

kamu semuo, agarna yang satu" Mayoritas ahli qira'at Madinatr dan

Bashrah membacanya aeign fathan,-"d1i, d"og*,, afii *'oi;;S W.'i\
aV$ bl nS;l 91i'o?5 "sesungguhnya AIar mengetatrui perbuitari

kalian, dan ini adalah umat kalian, uulat yang sahr". Atas dasar

penalorrilan ini, maka fu Ue*eauar*an mairur, mengilarti t pada

fimran-Ny a, '# $$lq rr.LMungkin juga berkedudukan manshub

jika dibaca-alfiifi*, dan maknanya ketika itu adalah 9]t bl ,rEls
"Dan ketatruilatr bahwa ini', dan nunshub-nya adalah dengan kata

kerja yang tersembunyi. Mayodtas ahli qira'ot Kufah membacanya

dengan lrosrah, oli, sebagai mubtada'.tt6r

Menurutku, bacaan kasrah sebagai mubtado' adalah yang

benar, kardna informasi dari Allah tentang finnanilya kepada Isa,

c;#l;rfilfili f;tiraa*, mubtodo', maka firman-Nya, e$|{,
"K3 Ueriaali kepadanya sebagai Atfuf atasnyq dan makna- ayat

rarrau e:+rt zil'&t *\ n rii5 yful'u ,F ,ytl, Ufru ,#.sii
"Dan Kami l@tal€n kepada Isa, 'Wahai para rasut, makanlatr dari

yang baik-baik', dan Kami l@takao, 'Sesunggtrhnya ini adalah umat

kalian umat yang satu'."

Ada yang berpendapat bahwa umat yang dimaksud dalam ayat

ini adalah agama. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berilcut ini:

25629. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karli, ia berkata: Haiiaj

kepadaku dari Ibnu Juraii, tentang firman-Nya, # 4L3Y

"ot Nufi, Ibnu l(atsir, dan Abu Amnr membacanya dengufdhaltpada hunrf alf
Penduduk Kufatr membacanya dengan kasrah pada huruf a/$f
Ibnu Amir mcmbacanya dengan tahlff(sufur): tfu.
Lilnt Huiiah Al Qira'at (ta[.488).
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"sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agamd karnu

semua,'t ia berkata "Maksudnya adalatr agama'*rr62

Flrman-Nya: g;ii6 ';4 (b 'Don Aht adalah Tuhanmu,.

nuka bertakwalah kcpada-iu." Maksudnya adalah, Alu adalatt

Tuhan kalian, maka bertalmalah kepada-Ku dengan menaati-Ku,

niscaya kalian akan selamat dari siksa-Ku

Latazh'rLt'';Adibaca manshub sebagu tnl.

Disebutkan bahwa sebagtan mereka membaca mwfu 
"t6

Sebagian ahli bahasa Bashratr berkata, "la marfu' jika lafaztl

ihr sebagai khabm, dan lafazh 'K41 A:rAil*^ nanshub sebaeai

pengganti ,rSi,."

Para ahli batrasa Kufah me,lrgabaikan hal itrt. kectrali karena

darurat syair. Mereka berkata, *Tidak dikatakan '&;'e 
"t!. 

bTj
karena ,fi tiar* diiluti kecuali oleh huruf alif, lam, auti y*g
menunjukkan jenis, karena 9Ji merupakan isyarat kepada bilangan,

maka'perlu dijelaskan maksud dari yang diisyaratkan kepadanya, jenis

apa dia?"

Mereka juga berkata, "Jika dikataka,, 6tr"t:t Ztl '&t g{t,

padahal lafai/1- lrlr aaaUn ghaib, sedangkan l:ii tidalq sementara ittt

tidak boleh menjelaskan yang ghaib dengan yang hadir. Oleh karena

itu, tidak boleh bed@ta, I tg lJi l65ffiIa lafazh tii membuttrhkan

j enis, bukan ma'rifat."

CCC :

tr62 41 Baghswi dzlam, Ma'alim At'Toail (41 150)-
rr53 fni mJnrpakur qira'at Al llasan dan Ibnu Abi Ishaq. Ljh8f Al Muhorir Al

VqizQlt46).
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'"4 wa q vz YA'#,r,A';ltii
"Kenudirrn nsela (frrr1gtful.lpengilafi rus,i iat)

mmiadil<ana,g(mvlrnselcatnpecah.belahnet$adibebuapa
pecalwn. T@-{tf,p golongan flwrctsobanga ilengan apa

yaflg ada pada sisi nrseka (nwsing.masing)."
(Qs. Al Mu'minuun l23lz 531

Trtcvil limen Alhh: #4V- Yg)'r{'i.f,A'g.l:ii
W (Kemadian nereha tpeni,ithnt*engihut rasul ital

mcnjadikan agarrra nureha terpecabbelah nuniadi beberapa

pecahan. fiap-tiop golongan ,netuta bangga dengan opa yang ada

p ada sisi mereka [nasing-rrrostngl)

Para ahli qira'at berselisih pendapat tentang qira'at ayaL g)
Mayoritas ahli qira'at' Madinah dan hak membacanya ff; dengaa

arti jamalc, $jt. Penalonilannya yaitu, lalu orang-orang*'yang

diperintahkan Allah dari umat Nabi Isa agar berlcumpul dalam satu

agam4 yaitu agama yang Allah mernerintahkan mereka agar

berpegang teguh padanya, menjadi terpecah-belalu lalu setiap

kelompok membuat agama dengaa sebuah kitab selain kitab yang

dijadikan sebagai agama oleh kelompok yang lain, seperti oralrg-orang

Yahudi yang mengaku beragama dengan hutcum Taurat dan

mendustakan hulcum Injil serta Al Q w'an. Orang-orang Nasrani

mengaktr beragama dengan hulflIm dan Injil dan mendustakan hukum

Al Qur'an.

Mereka yang menalorilkan demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

25630. Mutramrnad bin AMul A'[a mencerital€n kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada. kami



SurchAI lvfu'mirrnun

dari Ma'mar, dari Qatadalr, tentang firman-Nya, $j ia

berkata, "Maksudnya adatah'tab-kitab." I r6f

25631. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l*b&rrazzaq memberitafuukan kepada karni, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada katni dari Qatadah, dengan

redaksi Yang semisalnya.

25632. Muhammad bin Amr menceritakan kepada}u, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa" menceritakan kepada kami, semuanya.dari

IbnuAbuNajih,dariMujatrid,tentangfirman-Nya,lFJ'ti

fi '# fi "Kr^udian mereka (pengifut-pengihtt rasul

itu) 
,menjadilron 

aga,f,a mereko terpecah.belah menjadi

beberapa pecaha4" dia berkata, "Kitab-kitab Altah mereka

pecah-pecah menjadi potongan-potongan"'r 16

25$!: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lerni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr du't tbq}, Juraij, dari Mujahid, tentang firman.Nyg

fi '# #'frii "Kemttdian mereka (pengihtt-pengihtt

,ii itu) meniadikan agamo merelca terpecah-belah meniadi

beberapa pecaha4,, dia berkata, "Kitab-kitab mereka pecah-

belah menjadi terpotong-1rctong."rr6

sebagian mereka yang membaca demikian berkata'

"Maksudnya adalab lalu mereka memecah-belatr agana di anEra

merekq dan membuat beb€rapa kitab yang bartr mereka buat dan yang

It64 AMunazzaq dalam tasirnya Ql4l7), Al lvlawardi dal"m A*Nukot wa Al

tlyrrl OtSli, Al Baghawi }ilai Ma'alim At'Tarutl (4/l5l), dan Abu Ja'far

dalam Ma' ani Al Qur' *t Q I 466).

Mujahid dalam taftirnya (hal- 4t6).
Ibid

ll5t
l166



TdsirAh:I\abai

mereka jadikan sebagai hujjah bagi madztrab dan aliran mereka."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

25634. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatnrlon kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, ff; #. frlffii "Kemudian merelw

(pengihtt-pengihtt rasul itu) meniadilan agama mereka

terpecah-belah meniadi beberapa pecahan. Tiap-tiap

golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi

mereka (masing-masing):' dia berkata, *Inilah agama-agama

dan kitab-kitab yang mereka persetisihkan. Masing-masing

kagrm dengan pendapatnya sendiri-sendiri, dan tidak ada

kelompok kecuali kagrrm dengan pendapatnya, hawa

nafsunyq dan pemimpitrly4'tr t6r

Mayoritas ahli qira'at Syam membacanya dengan dharnmah

pada hnruf zay datfathahpahhuruf ba',rw dengan arti, lalu mereka

berpecatr-belah di antara mereka dalam agama mereka mprrjadi

berpotong-potong, seperti sErpihan besi dari potong-potongan

tersebut. Bentuk tunggalnya adalah 3i3 dari firman Allah, ?; aj't;.
-r,-jl1 Oten karena ihr, sebagian mereka menjadi Yahudi dan sebagian

menjadi Nasrani.

Qira'at yang l€mi pilih adalah qira'at orang yang

membacanya dengan dhammah pada hunrf zay dan' Dal karena telatt

menjadi ijma' pala ahli tal$ril dalanr mepakruilkan ayat ini, batrwa

yang dimaksud adalah kitab-kitab. Ini menjelaskan kebenaran

pendapat yang kami pilih dalam hal ini, karena lafazh ,1]lr aaaan

Ibnu Athiyah dalam ,{I Muhsro Al Vaiiz (4t147) dao Al Qurthubi dalam

tafsimya (121130).

Nafi membacanya dengan dhanmah pafr huruf zay jamak, -lr.j.
Al A'masy dan Abu Amnr membacanya dengan dhanmah pada huruf zay dan

fahahpadahrmfDa'. Lihat Mirorir Al Waiiz @lI47\.

ll67
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kitab-kitab, ymg dikatakan darinya, ,./6il b:ii: y^e artinya, aku

menulisnya.

Jadi, penalorilannya yaitu, lalu umat-umat yang Allatt
perintahkan berpegang teguh kepada agama-Nya, terpecah-belatr

dalam agama mereka, menjadi sejumlatr kitab, sePerti yang telatr kami
jelaskan.

Firman-Ny r.'itfi f Xi \ Vb'$' rrrp -, r op go lo ngan mer c$ a

bangga dengan apo yang odo podo sisi mereka Qnasing-masing)."

Maksudnya adalalU setiap kelompok dari umat-umat tersebut gembira

dan kagum dengan agama serta kitab yang mereka pilih, dan mereka

tidak melihat bahwa kebenaran btrkan terdapat padanya.

25635. Muhamrnad bin ADr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami,

ia berkata: Warqa" menceritakan kepada karni, semuanya dqi.
''- 

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, Vi S
Widi li2 'Tiap-tiap golongan merasa bangga den[an apa

yang ada pada sisi mereka (masing'nasing)," ia berkata'

"Mereka adalah ahli Kitab."tto

25636. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: tlaiiai menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firrran-Nya'

6# ;i1\ v:; il "rrqnop solongan merasa bangga

dengan apa yims ado Wda sisi mereka (nasing'masing)," ia

berkata, "Maksudnya adalah Ahli Kitab.'ru?o

cco

Mujahid dalam ta&inrya (hal. 4t6).
Al lUawardi dalam AtNukat wa Al Uym (4157).

u69

llm



TatstuAh:Ihafui

6)fu4ri13fi11# *f?4?aj;.i
@'o;;iri,I'*ffia{W@

"Malrabimkmtilahnrr:eladalafi rltrsesatarnttyasmroai
sl.totu walctrt. Apalorh nrrrlelco nwrybobahwarwtta dffJ

anak onak yang l<anri Ml<6r lepado mrlrel<a itu (fuTorti
fuhwa),I<finiberlseguamen$erilcmlcebailcavbfuil<arr
Wdda nseko? Tiirah sebrllwrnya nrl:elco ddak sddff .'

(Qs. Al Mu'minuun l23lz 54.561

@6d;Htffi E#6#,W1,9r|rm:*:*
nurefo dolt r, fuaalonnya sanpai stutu wafuu Apahah mqeha
nungira bahwa hartt don onah-anak yong Karrri berikan kcpoda
ncrcka ttu [bcrorti bahwaJ, Karrlli bercegera memberihan lewcan-
hcbaihar. hcpodo nurefu? Truh, sebenarnya merefo tidok sadrir)

Abu Jetfer bcrkete: Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, 'Oleh karena itu, biarkanlah watrai Muhammad
orang-orang yang menjadikan agama mereka terpecah-pecah. #a
'Mereka dalan lesesatanryn', marcuanya adalah dala- kesesatannya
dan kebingugannya

W f*'sqnpai suatu wabu', mafsuOnva adalah hingga waktu
adzabkumenimpa

Demikian penahrilan kami, sesuai penakrrilan para ahli takwil
lainnya" dan yang berpendapat demikian adalah:

25637. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadatcu dari Ibnu Juraij, dari Mujahid tentang finnan-Nya,

* & d" A fi:n Maka biokanlah mereka datam
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lcesesatannya sampai suatu wafuu," ia berkata" "Maksudnya

adalah dalam kesesatan metreka r I r7r

25638. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, g., & *? O'iii "uot- biarkanlah

mereka dolam kcsesatonnya sampai suatu wabtt," ia berkata,

. "Lafazh illt 'i t;JJt maksudnya adalah sama, yaitu

kesesatan."rrz

Fiman-Nya, @ '6lt )€ cr, q fi} fi\|H "Apakah

merela mengira bahwa horto dan anak-aruk yang Kami berikan

kepada merela in (berarti bahwa), Kami bersegera memberilcan

kcbaikan-kcbaikan kcpada mereka? fidah sebenonya mereka tidak

sador." Maksudnya adalah, apakah mereka yang membuat agama

mereka terpecah-pecatr mengira batrwa harta dan anak-anak yang

Kami berikan kepa{a mereka di dunia, 'gf$ 4 ? LG "Kami

berse ger a memberikan kcbaikan-kcbaikart kepada mereka? "

!., Huruf l, pada firman-Nya, 4ri\filadalah manshub,karena

bermakna r,tiJt.

Firman-Nya: l$t i $.'"Srbrrr*rryo mereka tidak sadar."

Makzudnya adalah, Allah berfirman untuk mendustakan perkataan

mereka, 'Hd itu tidaklah demikian, justru mereka tidak mengetahui

bahwa apa yang Kami berikan kepada mereka sesungguhnya

merupakan istidraj bag mereka (mengulur-ulur hingga adzab

ditunrnkan kepada mereka).

Demikian penaloritan kani, sesnrai pelrakrnilan para ahli talovil

lairurya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25639. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

rrTr Abdurrazzaq dalam tafsirnya Ql4lt).
rrz Abu Ja'far An-Nuhas dalam ta6irnya QD37) dengan redaksi yang sama.
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menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa" menceritakan kepada kami, semuanya dari-

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid tentang firman-Ny "" fi|('Jf,
"Bahwa yang Kami berikan k"podo mereka itu (berarti

bahwa," dia berkata, "Maksudnya adalah, Kami berikan

kepada mereka. Kami bersegera untuk mereka. Kami tambatt

kebaikan mereka. Kami mengulur-ulur mereka. Ini untuk

kaum Qrraisy."rrts

25il0. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritalcan

kepadalnr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.

25641. Mtrhammad bin Umar bin Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Asy'ats bin Abdullah menceritakan kepadakfi, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Khalid Al
Hadzdza', ia berkata: Akir b€rkata hepada AMurrahman bin
Abu Bakarah tentang firman-Nya, 

'gffi 
A {'e6 "Kami

bersegera memberikan kcbaikan-kcbaikan kcpada mereka?"

dia berkatq "Maksudnya adalah, disegerakan rrntuk mereka

dalam kebaikan-kebaikan. r: t tzr

Abdurrabman bin Abu Bahatt seakan-akan menakwilkan
qira'at-nya dernikian, hingga penakwilannya, yaitu pemberian Kami
disegerakan kepada mereka dengan harta dan analc-anak dalam

kebaikan-kebaikan.

CCC

Mujahid dalam taftirn]n (hd.4t6).
Abu Ja'far An-Nuh.s dalam ta&irnp QD67), Ibnu Athiyah dalam ll
ilhrtoro Al WaJiz (41147), As.Sttyuti dalm A&D?r Al Mertsar (6/104), Al
Qrthubi dalam ta8irnya 0A136), dm ini mcmpakm qba'd yang
menyimpang s€eGrti disebutkan ole,h Ibnu Jimi drdiam Al Mahtasib (A%).

na
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6 *-s,i'rfi:V @lW 6 # U i t-Ji, il,
6#{d;.}irjV@-'o#.

"Seszngzhny d or ctug- ofi mg y utg berhati-lwti l<m eru takut
ql<arJ (dzat) Tuhmt mnela, ilut orarrg-orurtg ydrJg

bqlman ilmgart ayat ayat Tulwn mer:el<a, ilmt orang.otdrJg
y aflg ddak manpu sel<uatlcm ilmgart Tuhmt mqelcn

(sesaht. apapun)." (Qs. Al Mu'minuun 12372 57.59)

Tarrwil fiman N;ra;^t Jf @'tH- fi; I# U i'"51':n
@ <;l$.{ 6, )irflV@-'oi;i& *i"'i$esaiss*nva
orangerong yang berhati-hati harena takut ofun [adubJ Tuhan
m*eha, dan orang-oreng yang berfuon dengan cyatqat Tuhan
mereka" don orang-orang yang tidoh menpenehutuhan dengan
Tuhan ntcreka [sesuatu opapw) .

' ,* Fimen-Nya: @ $W 6 # Ufi tri 'gy "sesungsuhnya
orang-orang yong berhati-'lwti ksena takut akan (adzab) Tuhan

mereka." Maksudnya adalatr, sesungguhnya karena takut dan khawatir
akan adzab Tuhan mereka" orang-orang berhati-hati. Dikarenakan rasa

takut tersebut mereka menjadi taat kepada-Nya dan bersgrngguh-

snngguh dalam meraih ridha-Nya. @'oj;i tr; *gi t.$6 "oo"
orang-orang yang beriman dengan ayat-cyat Tuhan merelu."
Maksudnya adalah, dan dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan huiial-
huiiatr-Nya, orans-orang menjadi beriman. @ aKrt{ 6# irJf
"Dan otang-orang yang tidak mempersehttukan dengan Tuhan
merelra (sesuatu apa pun).' Makiudnya adalah, dan orang-orang yang

ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan mereka, sehingga tidak
mempersekutukan Tuhan mereka (dalam ibadah) dengan patung dan

berhala. Juga tidak karena pamer dan ri;rza'untuk seseorang, akan
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tetapi mereka menjadikan amal perbuatan mereka ikhlas karena Allah,

dan hanya kepada-Nya mereka beribadah dan taat.

oce

.IJi @'bi?S 6 6l #tA'A33 svl(. ij'L. r.ri5

@ {,}*"6'fi**fiy'tL#.
"Dan ofimg-oraflg yfuS mefiqilon- dpa yong telah nsela

beril<arr, ilengonlwti yang takut, (l,'areno noela talw
bahwa) seswgulmyo 'rlweloo 

ahfrJ r<ertah Wadt Tulwrt
mqekarrnqekniti,,rber"isegerauntukmendapatlseboilran;

l@bail<sn, ilan rnr-":elorlah or&tg.$anrg yortg segero

mempuolelvrya." (Qs. AlMu'minuun lZ3lz 60'61)

rarrwil liman Allah: .;;5 &'#i*^S';:$j $;:€iEi- 6t
@ 6iF 6'fi*f.6e6;"f;A45@^.W' io"! otanserans
yang memberihan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang

tahut, [harena mcreka tahu bahwal sesungguhnya nurcha ahan

kembali hepada Tuhan nureha, meruha itu bersegera untuh

mcndapat hebaihan-kebaihan, dan nerehalah orangorang yang

segero memperolehnya)

Firman Allah: $t; 
-C 'rfi- ojf "Dan orang-orang yang

memberikan qpa yang telah mereka berikon. Maksudnya adalalu dan

oiang-orang yang memberikan sedekah kepada pemilik dua saham

yangdiwajibkan Allah unhrk mereka dalam harta mereka. $;|ti",l.pa
yang telah mereka berikan." Makzudnya adalah, apa yang mereka

berikan dari harta sedekatr, dan menunaikan bek-hak Allatr atas

mereka dalam harta mereka kepada pemiliknya A'#.fi3 "Dengan
lati yang tahtt." Maksudnya adalah, takut karena meneka tahu bahwa

' fFl



SrachAl Ml'minram

mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, yang amal perbuatan

mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksa Altah. Seperti

perkataan Al Hasan, "Sesunggubnya orang mukmin menggabungkan

sikap ihson dan kekhawatiran."'

Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para ahli takwil
lainnya, dan yang belpendapat demikian adalah:

25642. Ibnu Basysyar mdnceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abhar, dd seseorang,

dari Ibnu Umar, tentang fimran-Nyq A 'ii.gi $t;6 itlji
"Yang memberikan qpa yang telah mereka berikan, dengan

lwti yang tahrt," dia berkata, "Maksudnya adalah zfut.ntt?s

25il3. Mtrhammad bin Imarah me,lrceritakan kepadakq ia berkata:

Ubaidillah bin Musa menceritakan k€pada kami, ia berkata:

Israil memberitahukan kepada kami dari Abu Yatryq dari

Mujahi4 tentang nrman-riv"" A';ifi3 6;-6 lrfj-"rorg
',.. memberikan apa yarrg teloh mereka berikan, dengan lati

yang tghil," dia berkata, 'Makzudnya adalah, orang mukmin

menyedekahkan hartanya" sedangkan hatinya merasa

t€tkut."l176

25il4. Al Qasim menceritakan kepada lelni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l<arli, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari- Abu AI Asyhab, dari Al Hasan, tentang

firman-Nyq A 'iifi3 6;-6'ttli-"rorg memberikan apa

yang telah mereka berikan dengatt lwti yang tahtt," dia
berkate "Mereka mengerjakan sebagian amal kebajikan, tapi

Al Mawardi dalam A*Mtha wa Al UW, Ql58) dan lbnu A0dyah dalam lI
t {ulmno Al Vqj iz (41.147);

As"Snyrni dalan A&Ds Al Motsu (6/106), dinisbA*an kcpada Abd bin
Hutrdd.

ll75

lt76
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mereka taht hal itu tidak dapat menyelauratkan mereka dari

siksa Allah."ttz

25645. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menoeritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Iuraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang fi rman-Ny r, A'#3 $v-ti't fS- " Y org me mb er; i kan

apa yang telah mereka berikan dengan hati yang tahtt," dia

berkata" "Orang mukmin menyedekahkan hartanya dengan

rasa taktrt karena ia tahu dirinya akan kembali kepada

Al[615.'rttzr

25646. Ya'qub menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu Ulaiyah

menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, ia

berkata, "Orang mukmin menggabungkan sikap ilsan dan

kekfiawatiran, sedangkan orang munafik menggabungkan

perilaku buruk dan rasa amall" Kemudian ia merrbaca firman

Allalx, @'o# ri; # U i'r$ A "sesunsguhnva

orang-orang yang'berhati-Iuti htarena tahtt akay (afuab)

. Tuhan mereka:'Hingga firman-Nya, 6 &'#l A 'ii33
'b;*j "Dengan hati yongtahtt, (karena merekt tahu balwa)

sesungguhnya mereka akan kcmbali kcpada Tuhan mereka."

Ia berkata, "Orang munafik berkata, 'Aku mendapatkannya

berkat kepandaianhr s€ndiri'.rt I r?e

25il7. Ibnu Hurraid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadtrih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

bin Waqid me,nceritakan k€Fda ltami dari Yazid, dari

Ikrimab tentang firman-Nya, 
-A '#3 6; 6 't'ii- .Yong

rr7 Abdnnazzaq dalam taeirn1n Qt4lt), Al Bagbawi &lam Ma'dim At-Ttzil
(4/l5l), dan Ibnu Hajr &lm Fah Al Boi (814afl.

trTr Ibnu Iktsir dalam tafsirnya (10/129, 130).
rrTe al Baghawi dalam Ma'alim At-T@zit (4tl5l) s€rta As-suyrti dalan Ad-Dur Al

Mottsw (6/105), dan dinisbdrm kepada Ibnu Abu llatim dai Al Hasan.
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memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati
yang tahtt," dia berkatq *Mereka memberikan apa yang

mereka berikan dengan rasa takut."rrm

25648. Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Nadhar bin S5aunail menceritakan kepada kami, ia berkata:

Israil memberitatrukan kepada kami, ia.berkata: Salim Al
Afthas memberitahukgn kepada kami dari Said bin Jubair,

tentang firman-Nyq A'ii33 6; (,'t lj" ro,g memberikan

apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang tahtt," dia
berkata, "Mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan,

sedangkan mereka mengetahui batrwa mereka akan mati; ini
pertanda kegembiraan." I rt I

25649. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur mencereitakan kepada kami

dari Ma'mar, dri Qatadalr, tentang firman-Nyq Vl;U'bhl
U 'Afi uYarrg memberikon apa yang telah mereka

'''- berikan, dengan hoti yang tahtt," dia berkata, "Maksudnya
adalah, mereka memberikan apa yang mereka berikan'dan
mengerjakan amal kebajikan, sedangkan hati mereka merasa

tak,t.rttte2

25650. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bduqrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatnrkan kepada karni dari Qatadatr, dengan

redaksi yang semisalnyb.

Abu Ja'far,An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'm (31469) dan Al Baghawi dalam .

Ma' alim At-Taruil (41 | 5 l).
Ibnu Al Mubarak ddam Az-Zuhd (hal. 35) dan As-suyuti dalarn Ad-hr Al
Mantsur (6/106).
Abdurrazzaq dalam aftirrya W4lS). '

Itro
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25651. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatl

bin Shalehrrt3 menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah bin Shaleh mencerital<an kepada kami dari Ali bin
Abi Thalhah, dari IbnuAbbas, tentang firman-Ny", $t;16tt3i
A 'A33 "Yang memberikan qpa yang telah mereka.

berikan, dengan hoti yang tahtt," dia berkata "Maksudnya

adalah, mereka beramal dan merasa takut."r Is

25652. Muharunad bin Sa'ad menceritakan kepadakur ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepad4ku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nvu, {F, i#.$3$nU't lii-"rorg memberikan apa yang telah

mereka berikan, dengan luti yang tahtt," dia berkata,

"Maksrdnya adalalL orang mukmin bersedekah dan berinfak

dengan rasa takut karena tatru dirinya akan kembali kepada

Allah.' '-.:_

25653. Ytrnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahtrkan kepa-da l€mi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang fi rman-Nya, U tlgt 6;:V't lj- " yon s m e mb e r i kan

apa yang telah mereka berihan, dengan hati yang tahtt," dia
berkata, *Maksudnya adalatr, mereka memberikan apa yang

merelca berikan karena takut kepada All6[."ttes

25654. Al Husen bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Utaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pemah

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Ny u, 
-6 

6i$-

$;"Ywtg memberikan qW yang telah mereka berikan," ia

Hilang dari manuskrip, dan yaag disebtrtkan adalah png benar.
As-Suyuti dalmA&Dro Al Mansu (61105).

Abu Ja'far An-Nuhas tJp/iauin Ma'ani Al Qtr'm (31469).

It'3
I t8a
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berkata, "Maksudnya adalah, mereka menaflratrkan apa yang

mereka nafkahkan. " t trc

25655. Yunus menceritakan kepada}u, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, ''ir'p 'ii33 6;-6 'tli-"yors memberikan apa

yqng telah mereka. berikan, dengan hati yang tahtt," dia
berkata, "Mereka membrikan apa yang mereka berikan,

menginfbkkan apa yang mereka infakka& dan

menyedekahkan apa yang mereka sedekatrkan, namun hati

mereka merasa takut dengan murka dan neraka-Nya."rr87

Inilah qira'at para atrli qira'at di selnruh negeri Islam, dan

demikianlatr yang terhrlis dalam mushaf merekq dan dengannya kita
membaca" 1jx:t1 itiit i$L Wr"* adanya kesamaan argumentasi para

ahli qira'at yang bersesuaian dengan mushaf-mushaf kaum muslim.

Namun, diriwayatkan dari Aisyah, terdapat qira'at lain, seperti

dataq,lwaVat berikut ini :

25656. Ahnad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Qasim menceritkaan kepada karni, ia berkata: Ali bin Tsabit

menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Umar, dari Abu
Khalaf, ia berkata: Aku pernah masuk bersama Ubaid bin
Umair kepada Aisyah, lalu Ubaid -bertanya kepadany4

"Bagaimana engkau membaca ayat, U 'ii$;j $; C itli-
'Yang memberikan apa yang telah merela berikan, dengan

hati yang takuf?" Aisyah menjawab, "t-fl6lljt'."""
Seakan-akan Aisyah menakwilkan: Dan, orang-orang yang

mengerjakan kebajikan, yang telatr mereka kerjakan, sedangkan

rrt5 Tidak kami temtrkan atsar rnidalam literatur kami.
rrtT Tidak kami temukan atsu inidalam literatur kami.
rrt8 Ahmad dalam musnadnya (6/95), Al Haitsami dalam Majma' Zau,a'id Ql72),

Ibnu Athiyah dalam Al Muhorar Al Wajiz (41148), dah Al Qrthubi dalam
tafsinrya (tZttlZ1.
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mereka merasa takut kepada Allah. Seperti disebutkan dalam riwayat-
riwayat berikut ini:

25656. -mirn. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Halem bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Umar bin Qais menceritakan kepada kami dari Abdurrahman

bin Sa'id bin Wahab Al Hamdani, dari Abu Haitm., dari Abu
Hurairah, ia berkata: Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa

maksud firman lJtlah,f$ #$3 tA;Y (rii' r an s m e mb e r i kan

qpa yang telah merelca berilcan, dengan hati yang talaiT'
Apakah ia adalatr orang yang mengerjakan dosa lalu takut

dengan perbuatannya?" Beliau menjawab, "Tidah akan

tetopi ia adalah orang yang puasa, shalat, dan bersedelcah,

narrrun ia masih merasa tahtt."rte

25657. Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kgpada kami dari Malik bin Moghol, dari

Abdurrabman bin Said bin Wahab, bahwa Aisyatr berkata,
uAku pematr bertanya kepada Rasulullah SAW tentang

firman-Nya, A'#fi3'ft; Ti 63i'yans memberikan apo

yang telah mereka'berikan, dengan lwti yang tohtt,' apakatr

merelca orang-orang yang mengerjakan dosa lalu merasa

takut juga orang-orang yang berptrasa lalu merasa takut?'ttgo

25658. Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepda kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan

kepada kami dari Al Mughits, dari seorang penduduk

Ivlakkah" dari Aisyah, ia berlata, uAku pernatr bertanya

kJpada Rasulullah SAW tentang firman AllalL $; V. itii
A'ii$3'Yang memberikan apayong telah mereka berikan,

Ahmad dslam mumadnya (6/159) dm Ibnu Maj;ah dnJan Az-Zahd (4198).
Al Hdcin dalam Mustg&ah QR93), ia bedrata, *Sholrih isna&nya, tapi tidalc
dirirvayadon oleh Al Bulhari dan Muslim" s€rta telah diserpakati oleh Adz-
Dzahabi.'

ll19
n90
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dengan hati yang thkut'." Lalu ia menyebutkan hadits

tersebut.

25659. Suffan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami dari Malik bin Moghol,

dari AMurratrman bin Said bin Watrab, batrwa Aisyah

berkata, "Aku pemah benanya kepada Rasulullah SAW

tentang firman-Ny u, U '#3; $;-ti',!i-'rorg memberikan

. apa yang telah merela berikan, dengon hati yang takut,'

apakatr ia orang yang berzina, mencuri, dan minum arak?'

Beliau menjawab, "Tidah wahai putri Abu Bakar, alcan

tetapi ia adatoh orang yang berpuaso, shalot, dan sedeluh,

namun ia talat hal itu tidak diterimo darinya-"tte'

25660. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

mencefitakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan

, kepadaku dari Al-Laits bin Aslam dan Husyaim, dari Al
Awam bin Hausyab, semuanya dari Aisyatr. ia berkata" "Aku

:...pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau

bersabda, "Wahai putri Abu Balar -atau: 
Wahai putri As-

Shiddiq- meyelw odalah orang'orang yang berpuaso,

namun merelca merasa tahtt kalau ia tidak diterima."'tn

lafazhotpadafi rman-Nyu,n11iU"tf 
"arra,*anmonslwb,karena

makna ayat ini adalatr i$ u'\i'*iitt"Dan, hati mereka merasa

takut bahwa mereka". Ketika gr dihapuskan, ia bersambung dengan

perkataan sebelumnya, sehingga ia menjadi monshub.

Sebagian mereka mengatakan batrwa ia berkedudukan mairur,

meskipun htrruf,7'ar-nya tidak dinampakkan

At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qar'an (3175), Al Baghawi dEllam Ma'alim At-

Tarail (4t151,152),dan Abu Ja'far dalam Ma'ani Al @r'an (3146t' 469).

Hadits ini terputus antara AMurrahman dan Aisyah.
Ahmad dalam musnadnya (61205),. At-Tabrizi dalam Misykat Al Mashabih

(5350), dan Al Albani dalam shahih'nya (162).

I 19t
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Fiman-Nyu gf2fi O 'oi$. A{i nMereka itu bersegera

untuk mendapat kcbaikan-kcbaihan" Maksudnya adalah, mereka yang

memiliki sifat dernikian adalah orang-orang yang bersegera dalam

menunaikan amal kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allatr
dengan ketaatan kepada-Nya. Seperti disebutkan dalam riwayat
berikut ini:

25661. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firnan-Nyq gf.$ O 'tiy. &{5 "urrrka itu
ber s e gera untuk mettdapat kcbaikan-kebaikan. utte

Firman-Ny * 6i1i.6'€t "Dan merekalah orang-orang yang

segera memperolelvrya." Sebagian ulama berpendapat bahwa

maknanya adalah, mereka segera merrperoleh kebahagiaan dari Allah,
lantaran kesegeraan mereka dalam mengerjakan mal kebajikan.

2562. Ali menceritakan k€padakq ia be*da: Abdullah menceritalon

kepada lomi, ia bedcda: Mrrawiyah me,nceritakan kepada kami

dari Ali bin Abi Thalhalt dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nyq

6j*" (L 'fit "M, merekalah orangerang yetg segera

memperolebrya," dia berkda, "l\daksudnya adalalL mereka

segera mempenoleh kebahagiaan."r rs

25663. Yunus me,nceritakan kepadahr, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

Gntang firman-Nya, 63i. 6' '{t ,"Dan merekalah orang-
orang yang segera memperolehnya," ia b€rkata"

"Maksudnyq itulah kebajikan-kebajikan.'rr rrr

Al Bagbwi &ln Ma'alim At-ToEil (41152)try tuiltd.
Al Baghawi &ln Ma'alim At-Tozil (41152) dan Ibnu Athiyah dalan Al
*{alwrs Al Yqb(ll4t).
Tidalc lrami tcmukan mo ini dalam litcranr kmi.

uq,
lt9a
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Sebagian ahli tala,il lainnya berpendapat batrwa maksudnya
adalah, dan mereka bersegera kepadanya. Sebagian lain berpendapat
batrwa maksudnya adalah, dan mereka bersegera untuk itu.

Menurutku, pendapat yang paling tepat adalah pendapat Ibnu
Abbas, batrwa rnereka segera memperoleh kebatragiaan dari Allah
sebelum mereka bersegera mengerjakan amal kebajikan, dan karena
kebatragiaan itu mereka peroleh dengan segera, maka mereka pun
bersegera mengerj akannya.

Aku katakan batrwa inilah penakwilan yang pating tepat,
karena inilah maksudnya yang paling ztrahir, dan tidak perlu bagi kita
untuk mengalihkan maksudnya kepada maksud yang lain.

ooo

"r<$rJi tiadf, membebani seseorcmg melaint<an rnenrnat
l<esanggupanrrya, d"r, pada sisi Karni ada nntukitab yang

menbicar al<mt lceb enor drJ, ilarJ ms el<a finak dianiay a.,,
(Qs. Al Mu'minuun l13l: 62)

**, J,?H:rT;_,grn"o Allah: i5. {K-V$J?A $lJ,,IgSi;
K/ Aflb-) f-t *\ (Kami tiada membebani seseorang melainkan
menurut hesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang
mcmbicarohan kebenaratt, dan mereka tidah dianiaya)

Maksud ayat di atas adalah, dan tidaklah Kami membebani
seorang pun dari maktrluk Kami dengan suatu ibadah melainkan
sesuai kemampuannya dan membawa kemaslatratan bagi dirinya. oleh
karena itu, Kami membebaninya dengan tauhid dan syariat

.:

.1
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Fiman-Nya, Aq U- t:{$t "Dan pada sisi Kami ada

suatu kitab yang membicuakon kcbenaran " Maksudnya adalatr, pada

sisi Kami juga ada sebuah Kitab yang mencatat amal perbuatan para

makhlnk yang baik dan yang buruk.

Firman-Nya: \tAfi- { fi ,*\ ibi- "Yang membicaratrnn

kebenoan, dan mereka fidak dianiqya.u Maksudnya adalatr, Kitab
tersebut menjelaskan s@ara jujur perbuatan mereka di dunia, tidak
menambatri dan tidak mengurangi. Kami juga akan memberikan
balasan kepada mereka semuq yang baik memperoleh balasan

kebaikan, dan yang buruk memperoleh balasan keburukan. Sedikit
pun mereka tidak dianiaya' cco

@ ;&" 4 ;L 6f' $' 8M {',i6 i; i;, O'#fi e.

"T anpi twti otofrig-evsssg l<& itu itaton lcesesaun dmt
(memalwl bvyaaai ini, ilorr nsela baryak

mmgqial<arJ perfudfrt petbuatan (Llrn:ulk) seloin dmipada
iA4 mnelra t"tap mmgeri al<mrny a."

(Qs. Al Mu'minuun l23l:63)

ratcwil fiman Anah: 6f, gi, nM {1136 U ip A'#fi $.
@'rJ,*$'i Qetqi hai oran[-orans *ali, an ai6m keiesatan
dari [menahami henydaofl ki" dan mereka banyak mengerjahan
perbaatanqterbuatan lbuah] selain daripada itu, mereka tetap
nengerjahannya)

Maksud ayat di atas adalatr, tidaklah seperti yang diduga oleh
orang-orang musyrik tersebut bahwa limpatran nikmat berupa anak

dan harta yang Kami anug€rahkao kepada mereka merupakan tanda
keridtlaan Kami kepada merck& akan tetapi hati mereka telatr buta
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den Al Qur:0n ini (terhrlupnya hati dari memahami hal-hal yang
tertuaog dalam kitab AIlalL baik yang berupa nasihat, pelajaran,
maupun argumentasi).

Adapun maksud latazint::,i,'iadalall, dari Al eur.an.
Demikian penakwilan karni, sesuai penakwilan para atrli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25664. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan
kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari
Ibnu Abu 

Z*:jt,_tu Myjatrid, tentang firman-Ny q A #fi 5.Lii U iP ,'Tetapi lwti orang-orang kofir itu dalam
kesesatan dari (memalami kenyataan) ini,,, ia berkata,
"Maksudnya adalalL dalam kebutaan dari Al eur'an ini.nrr%

2566t.,-Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkara-: Al Husen
menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepadaku dari - Ibnu 

_ 
Jur"rj, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, taj;i U i? A'#fi $.,,Tetapi hati orang-
orang kalir itu dalam lccsesatan dbri @emahami kcnyataan)
ini," diaberkata, *Maksudnya adalah, dari Al eur.an.,,,,,

Firman-Nya: 'rJ,* 4 ;l af, gi nM.{:,Dm meretra
banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan (buruk) selain daripada
itu, mereka tetap mengerjakanrrya." Maksudnya adalah, dan orang-
orang kafir tersebut mempunyai perbuatan maksiat yang tidak diridhai
Allah. Selain dari amal perbuatan orang-orang beriman.

"s Mu;ahid dalam tafsirnya (hal. 486) dan Abu Ja,far An-Nuhas dalam Ma,ani Al

"" m#ilolh An-Nukat wa A,t uyun e tfi).
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Demikian pe,natu,itan kami, sesuai penakwilan para ahli tal$vil
yang menyebutkan berikut ini:

25666. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada karni, dia berkata: Hikam

menceritakan kepada kalrli dari Ansbasatr, dari Muhammad

bin Abdnrrahman, dari Al Qasim bin Abu Bazeah, dari

Mujalrid, tentang firman-Nya , 6J*14 'ff Afi $'n$'{t
"Dan mereka banyak mengeriakan perbuatan-perbuatan

(buruk) selain duipada itu, mereka tetap mengeriakannya,"

ia berkata, "Makzudnya adalatr dosa-dosa. " 
I re8

Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kasti, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Wuqa menceritakan kepada karti, semuanya-dari

Ibnu Abi Najrlu dqi Mujahid, tentang firman-Ny 
" V {t

6JS 4 il 6fi $' $'Dan meretra banyak mengd1akan

perbuatan-perbuatan (buruk) selain daripada itu, mereka

tetap mengerjakannyo," ia berkata, "Maksudnya adalatr,

kebenaran."lle

Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, dia berkata: Al
Haiiaj me,nceritakan kepada karni dari Ibnu Juraij, _dari
Mujalri4 tenrans firman-Nya , 'oJr64 ;l afi gi nw'{t
"Dan mereko banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan

(buruk) selain doipada itu, mereka tetap mengeriakannya,"

ia berkata, 'Maksudnya adalalL dosa-dosa selain daxi

kebenaran itu.-m

2s667.

25668.

ll9t
u99

r200

As-Suyuti dalamA&Dtr Al Mantsur (5/106).
Ibnu Athiyah dalnAl lvtuhoro Al Wajiz (41149).

Mujahid dalam ta8iral'a (hal. 487), Abu Ja'frr An-Nuhas dnlam Ma'ani Al
Qw'ot Q1473\ dm Al Qtrtubi dalam ta8imya QA!3Q.

-"',61
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25669. Al Haijaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja,far
menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi,bin Anas, dari Abu
Al-Aliyah, tentang firman-Ny4 4 ;1 ,1f, gi ,; M'{,

'aJ* "Dan merelw banyak mingerjakan perbuaian-
perbuotan (buruk) selain daripada itu, mereka tetap
me ngerj akanrq/a," ia berkata, "Maksudnya adalah, perbuatan-
perbuatan selain kebenaran. u tDr

25670. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhamrnad bin Tsaur mencereitakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Allah menyebutkan
orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang
menyedekahkan hartanya dengan rasa takut. Allah kemudian
berfirman tentang orang-orang kafir, 4 ;l;W*ieffi {,6J* uDan mereka banyak neng;riakai perbuatan-
perbuatan (buruk) selain doripada itu, mereka tetap
mengerj akannya." lvlaksundya adalah selain perbuatan orang-

-.*_orang yang disebutkan Allah dalam firrran-Nyq ij {.9.U'otilfr uYang berhati-hati karena tahtt akan fdiirb) Tuhan
tnereka.'rM

25671. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen
menceritakan kepada lemi, ia berkata: Isa bin yunus

' menceritakan kepada l<ami Al Ala' bin AMul Karim, dari
Mujatrid, ia berkata, "Perbuatan-perbuatan yang pasti mereka
kerjakal.uuor

25672. Ali bin sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: 7*rid,bn
Abi Tarqa menceritakan kepada kami dari Hammad bin
SalamalU dari Humaid ia berkata: Aku bertanya kepada Al
Hasan tentang firman-Ny4 5J* 4 il Af, gi, nM'{,

t\,
t

l20t

txn
I2,u'

Ibnu Athiyah MamAl Muhoro Al Wajiz (4fi49).
Abu Ja'far An-Nuhas dalam, Ma'ani Al Qtr'an(31472)
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"Dan mereka barryak mengerjaknn perbuatan-perbuatan
(bwuk) selain dmipada itu, mereka tetop mengerjakannlta,"
dia lalu berkatq "Perbuatan-perbuatan yang belum mereka

kerjakan dan pasti akan mereka kerjakal."t'*

25673. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman-Nya, {tb 4 ;f Aft $' nM'fi "orn
mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatai (buruk)

selain dotpada ttu, mereka tetap mengerjakannya," dia
berkata "Ivlaksudnya adalah, sisa perbuatan yang pasti akan

dilalokao, serta melaksanakan shalat."r2os

25674. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitatnrkan kepada l<ami dari Ats-Tsauri
dari Al AIa bin Abdul Kadm, {ar! Mujahid, tentang firman-
Nyq 'oJS 4 Fl 6f, gi nw'd$ "oon mereka banyak
mengerjakot perbuatan-perbuatan (buruk) selain dfrpada
itu, mereka tetap mengerjakannya," dia berkata, "Maksudnya
adalall perbuatan-perbuatan yang pasti mereka lakukan."r206

25675. Amru menceritakan kepada karni, ia berkata: Marwan bin
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ala bin Abdul
Karim dari Mujahid, tentang firman-Nyq 6fi gi n$'{-t
"Dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan
(buruk) selain doipada itil,u dia berkata" "Maksudnya

"dalalt perbuatan-perbuatan yang pasti mereka lakukan."tm

ooc

Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'oti Al Qtr'on Q1472) dan Ibnu Athiyah datam
Al lutuhoro Al Vqiz@1149).
Al Al Qurthubi dalm tafsirnya OAI3Q.
Mujahid dalam taftinrya (hd. 487), Abdurrazzaq dalam tafsirnya Ql4t8), dan
Suryan Ats.Tsari dalm taftirnya (hal. 217).
Mujahid dalm uetuqa (hal. 487).

lu

t&t
t206

tfr,
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KrfiW$ 5z4$tiyr(fiyiiffA$Yti
'rtf.f{8,

"Hinga apabilaKami timpal<arJ adzab, kepado ordng.
otdrrg yanghid"p mewah di antara mcrel<a, derrgan sertn
fiqto mrl".el<a rnemekik rninta talortg. Jmganlahl<f,flru

memekik minta tolorrg padahffi ifli. Senrnggul*yal<ilnvu
tiadt c"l<f,rr mendapat putolorrgan ilmi Koni.'

(Qs. Al Mu'minuun l23l: 64.65)

ratrwl gyapn Atgh-. @ 584 { rtyititu, ri}6A $y{i
@'ot#{ V Kt:gtVi*{ TPntt" opitti ro i'ffipa*an adzab,

kcpada orang4rrang yang hidup mewah di antaru mereka, dengan

serta-merta mcreha memekih minta tolong. Jangonlah kamu

menuhik minta tolong pada hari ini Sesungguhnya kamu tiada

akan fimdapat pertolongan dari Kart)

Maksud ayat di atas adalah, orang-orang kafir Quraisy
mempunyai perbuatan-perbuatan selain itu, yang pasti mereka

kerjakan, hingga orang-orang yang hidup mewah dan sombong di
antara mereka Kami timpakan siksa. Seperti disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

25676. Yunus menceritakan kepadahl ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, v$!\ di ffA Til "Apabila Kami
timpakan adzab, kcpada orang-orang yang hidup mewah di
antara mereka" ia berkatq 'Maksud latazh di ^*para pembesar merek a." rat

r20t Tidak l€mi temukan atsw dengandsnaddan redaksi ini dalam literatur kami.
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Talrwil firman Allah: 5i;4'i (il"Dengan serta-merta

mereka memekik minta tolong." Maksudnya adalah, jika kami

timpakan siksa atas mereka, maka dengan serta-merta mereka

memekik minta tolong dart adzab Ikuti.

Lafah Jljtl artinya yaitu mengangkat suara, seperti suara

banteng atau sapi.

Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para atrli takwil
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25677. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, 5i4{(sl"Dengan serta-

merta mereka memekik minta tolong," ia berkat4

"Maksudnya adalah, meminta pertolongan. t' 12@

25678. Ibnu Basysyar menceritakan kepada l€mi, ia berkata:-Yahya

dan Abdunahman menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Al-qamul, gin

Murtsid, dari Mujglid, tentang firman-Ny r, di6fi ftt{*
5i4al ,1 v(Ll\ "Hingga apabila Kami'i;npakan adzab,

kepada orang-orang yang hidup mewah di antara rnereka,

dengan serta-merta mereka memeHk minta tolong," ia
berkata, "Maksudnya adalah, dengan pedang pada waktu

Perang Badar.r'r2ro

25679. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far, dari Rabi bin Anas,

Disebutlcan oleh Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil dengan makna yang
sama (4/153).
Ibnu Abi Hatim dalam taBirnya @1149) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al lJyurr(4160).
Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an(31473).

t2o9

t2l0
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tentang firman-Nya, 5i4 I (sl "Dengan serta-merta

mereka ,nemeWk minta tolong" ia berkata, "Maksudnya

adalalL mereka cemas dan bersedih hati.trtztt

25680. Ia berkata: Al Haiiaj menceritakan B.pudq kami dari Ibnu

Juraij, tentang firman-Ny q vff,Vii(fi TtL& "Hingga

apabila Kami timpakan adzab, kepada orang'orang yang

hidup mewah di antara mereka," dia berkata, "Maksudnya

adalah adrzrrb pada Perang Badar." Mengenai firman-Nya, 6!

5i;f i "Dengan serta-merta mereka memeHk minta

tolong," ia berkata, "Maksudnya adalatr mereka yang berada

di Makkah.u""

25681. Al Husen bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Ny a,lsyS
:rlfl! ,ii gS "Hingga apabita Kani timpakan adzab,

'*epada brang-orang yang hidup mwah di antara merek*,"

iaberkatq "Maksudnya adalatr, orang-orang yang ikut Perang

Badar, yang disiksa Allatr dalam Perang Badar."r2r3

25682. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

merrberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentangfi rman-Ny46iE-iifa"Denganserta-rnertamereka
memekik minta tolong," ia berkata, 'Maksudnya adalah,

mereka cemas dan bersedih had.'rrzrr

Al \rfawardi dalam An-Nuka wa Al UW (4160) dan Abu Ja'far An-Nuhas
dalam Ma' ai Al Qu' ot (3 I 473).
Ibnu Athiyah dalam Al Mahuro Al Waiiz (41149) dan Al Qurthubi dalaur

ta8irnya (121135).
Abu Ja'fr An-Nuhas dalam Ma'otiAl Qar'u(31473)
Al Manmrdi dalan An-Nulcot wa Al UW, (l@) datr Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Toz il (4 I I 53).

12u

t2t2

12l3

t2L
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Firman-Nya: A VA { "Jongonlah kamu memekik minta

tolong pada hari ini." Malsudnya adalah, janganlah kalian berteriak

minta tolong pada hari ini atas siksa yang menimpa kalian, tcarena trat

itu tidak marnpu membentengi diri kalian. Sesungguhnya teriakan

minta tolong tersebut tidak berguna ba,S kalian dan tidak dapat

mengfuindarkan diri kalian dari murka Allah sedikit pun.

Firman-Ny ,, iuf.iSV Ki"srrungguhnya kamu tiada akan

mendapat pertolongan dari Kami." Maksudnya adalah, sesrurgguhnya

kalian fidak akan dapat menghindarkan diri dari adzab Kami, dan

tidak akan mampu menyelamatkan diri dari siksa Kami.

Demikian penakwilan kami, sestrai penakwilan para atrli takwil
yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25683. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Haliaj

menceritakan kepadalgr dari Atu Ja'far, dari Rabi biqAnas,
tentang firman-Nya , 'fi W* "Janganlah kamu meinekik

minta tolong pada hari ini," ia berkata, "Maksudnya adalah,

janganlatr kalian cemas dan bersedih hati sekarang."t2r'

25684. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Rabi bin Anas

qemberitahukan kepada kami tentang firman-Nya W *
'fi "Jangarlah kamu memehik minta tolong pada lari ini,"

ia berkata" "Maksudnya adalah, janganlah kalian bersedih

ketika telah ditimpa adzab, karena hal itu tidak ada

gunanya."1216

eee

Tidak lcami temukan atst ini dalam lit€ratur lomi.
Ibid

l2l5

l2l6
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t;*#{b;K'6#;ifd$ 6$i
I'io#W-2iui31:

"seszngzlmya oyat ayat l<u (N Qtn'an) selalu
dibacal<arr lnpda l<aliarr, mal<a l@nJu selala bupaling l<e

belal<mrg, ilmgan rwryombongl@rl diri terhadap N Qt;n' on
itu dirJ mengucapl<m p er:l<,at aan p ukataan lrreji t erhadaprry a

ili w aku l<alian b ucakap. cal<ap ili malarn hori,'
(Qs. Al Mu'minuun [231: 66.67)

rarrwil nrmay-Anah : K&ltf ;XlK*rFa; eiffii
@ 6rf# L!. *'q^f*, @6K $n;"ssihiyi ayat-ayat-Ku

[Al Qw'anJ seblu dibacakan hepoda halian, maka homu selalu
berpalkg he belahang, dengan nunyombonghan diri terhadap Al
Qur'an ita dan ruengucophan perkataan-perkataan keji
terhatapnya di waktu halian bercahap-cahap di nalam hari)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah berfirman kepada orang-
orang kafir Quraisy, "Janganlatr kalian memekik minta tolong ketika
adzab telatr ditimpakan atas kalian, lantaran kekufuran kalian kepada
ayat-ayat Tuhan kalian. Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al eur'an)
selalu dibacakan kepada kalian, namun kalian selalu berpaling ke
belakang."

Demikian penakwilan karni, sesuai penakwilan para ahli takwil
lainnya dan yang berpendapat demikian adalatr:

25685. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajiaj
menceritakan kepadaku dari -Ibnu Juraij, dari Mujahid,
tentans firman-Nia, 6;{t # e K,Maka kamu
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selalu berpaling lce belakang', ia berkata, "Maksudnya
adatah,s berpaling ke belakan g.ntzt?

25686. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatl
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
bin Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, {t;!K
6;# # "Maka kamu selalu berpaling lce belakang," ia

berkata" "Maksudnya adalah, berpaling ke belakang.'r r2r8

25687. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari tapaknya dari Ibnu Abbas,- tentang firrran-
Nva ,";{tfS $ ;K''6{ ;ii d$; eg-i
"Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Qur'an) selalu dibacakan

kcpada kamu sekolian maka kmnu selalu berpaling lcc

belakang" ia berkata, "Maksudnya adalah, pdiiauar*
Mukkuh.u""

25688. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, At Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, |jL{i.
Ia berkata, "Maksudnya adalalL berpaling ke belakang."rzo

Firman-Nya: *'cry!33"Dengan menyombongkan diri
terhadap Al Qur\an itz." Maksudnya adalah menyombongkan diri

'2'7 Mujahid dalam taftimya (hal. 487) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
Uyun@|fi).

r2rt Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun @16l).tzte Tidak kami temukan atso dengn redal$i ini dalam literitur kami.t- 'Muj.hid 
dalam taftirnya (hal. 487).



SnrchAlMu'mfmrynm

dengan tanah haram. Mereka berkatq 'Tidak seorang ptm yang dapat

mengalatrkan kita, karena krta ahlul ltram (penduduk tanah haram;

Makkatr)."

Demikian penakwilan kami, sesuai penalarilan para atrli takwil

lainnya, dan yang belpendapat demikian adalah:

25689. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklcu menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, ,! |Ur<*' "Dengan menyombongkan diri terhadap Al

Qur'an itu,u dia berkat4 "Maksudnya adalah, kalian

sombong sebagai penduduk tanah haram, lalu mengatakan

bahwa tidak seorang prrn dapat mengalalrkan kalian."rzr

25690. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu

Ashim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Isa

-:nenceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaktl ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya-dari

Ibnu Abi Najrtu dari Mujatrid, tentang firman-Nyq 'rA9,
a1 "Dengan menyombonglcan diri terhadap Al Qtr'an itu," ia

berkata, "Maksudnya adalah, kalian sombong dengan negeri

Malikah."rz

25691. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semisalnya.

25692. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tozil (41152).

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 487).

tx\
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menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-
Nya, .j! 'ct*!U "Dengan menyombongkan diri tethadap Al
Qur'an itu," ia berkata, "Maksudnya adalah, kalian sombong

dengan tT"tt haram-Ku."r23

25693. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kalni dari Suffan, dari Hushain, dari

Said bin Jubair, tentang firman-Nya, aiU(?. "Dengan
menyombongkan diri terhadap Al Qur'an itu,u ia berkata,

"Maksudnya adalah, kalian sombong dengan tanah hararn."r224

25694. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Nya, agiUl?.f
"Dengan menyombongkan dtr:i tertwdap Al Qur;in {ii," iu
berkata, "Maksudnya adalah, kalian sombong dengan tanatr

haram."''t

25695. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia bdrkata:

ltbdtwazzaq memberitahtrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, dengan

redaksi yang semisalnya.

25696. Al Husen bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku pernah

mendengar Adh-Dhatrhak, berkata tentang firman-Ny4

a i4lL:l "Dengan menyombongkan diri terhadap Al

Al Mawardi dalam An-Nukat wo Al tJyun (t6l) dan Abu Ja'far An-Nuhas
dalam Ma'ani Al Qtr' an Q I 47 4>.

Ats-Tsauri dalam tafsrinya (nU. ZtZ), Al Mawardi do/rant An-Nulat wa Al
UW (4161), dan Az-atjaj ddam Ma'ani Al Qur'u (4/18).
Abdutrazzaq dalam tafsirnya (21 419).
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Qtn'an itu," ia berkatq 'Makzudnya adalah dengan tanah

hal?rn.ttlzc

Firman-Nya: fitr'A wobu kmtu bercakq-cakry di malant

lroi." Maksrdnya adalah b€rcalopcakap pada rnalam hari. Di sini

diggnakan bentuk tunggal, yang me,miliki maloa yang sama dengan

]fl.lr trarena ia dileta}&an dalmr posisi waltu. fvfa*nanya adalah OTj,q:

ii "D- kalian melakqkan hiiroh (ucrym keji) pada waktu malart."

Menunrt sebagian orang Bashrah, ia berbentuk tuoggal namun memiliki

malsta jamalq seeerti l^f*h}+>ang termakna Jrilf.

Demikianlatr penakrrilan kami, sesuai dengan penalcrrilan para

ahli tah^ril yang menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

25697. Muhamnrad bin Sa'ad menceritakan ke,padakg, ia berkata:

Bapaklnr menceritakan kepadalcq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia be,l*ata: Bapatku meirceritakan

kepadalcu dari bapaknya' dari Ibnu Abbas, teNilaog firrran-
-Nyq fni "Oi waku kontt bercakapcakap di malan rrqri,"

dia berkata, "Maksudnya adalab mereka bercalrap-cakap

pada waktu malam di sekitar Ka'bah.'127

25698. Muharnrnad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l@mi, Al Harits menceritakan

kepadalcu" ia berkata: Al Ilasao menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kauli, sernuanya dari

Ibnu Abu Najrlu dari Mujahid, teNlhg firman-Nya, Li "Di
wahu konu bercakap'c&tp di malmr hori,n dia berkata,

"Maksudnya adalah sebuah majelis pada malam hari.'r22!

Abu Ja'frr An-Nnhas dafu Mo'ai Al Qu'ot QlaTQ-
Al B.ghili ddlm Ma'alim Ar-T@tril (41153).

Mujahid dalam aftirnya (hal. 4&4.

tfr
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25699. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj rnenceritakan

kepadaku dari lbnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-Nya,

*!, "Ot wabu kamu bercalap'calcap di malam hari'" dia

berkata "Maksrdnya adalah majelis-majelis."t22'

25700. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kami dari suffan, dari Hushain, dari

Said bin Jubair, tentang firmanNya, L!' "Di waktu komu

bercakap-cakop di malom hori," dia berkata "Maksudrrya

adalatr, kalian bercakapcakap pada malam hali'"r230

}STOL Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

. memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berkata

tentang firman-Nya, t#7 "Oi waktu kamu bercakap-calcap di

malam hori," dia berkata, "Maksudnya adalah, mereka

bercakapcakap pada malam hari, dan bermain-main;

melanttl*an syair, perdukrman, dan apa yang tidak mereka

25702. Al Husen bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernatt

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Iilya, W
"Di walou lcamu bercalupcakop di malam hari," dia berkata,
*Maksudnya adalalu bercakapcakap pada malam hali."r232

Sebagian mereka mengatakan -{alam hal tersebut- berikut ini:

As-Suyuti dfillarfl A&Dar Al Mantsur (6/l0t), dinisbatkan kepada Abd bin

Humaid serta Ibnu Abi Hdim dalam tafsirnya.
Abu Ubaidah dEllam Maje Al Qar'an, dengan maknanya lurpa isna&nya
(2t60), tbnu Al Jauzi &lam zad Al Masir (514E2), dan Al Baghawi dalam

Ma' al im A t-TarEil (41 I 53\.
r23r lbid.
t232 lbid.

tzil)

t230
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25703. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrarnmad bin Tsau menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadalu tentang firman-Nya, (4 "A
wabu kamu bercakap-cakap di malan lrori," dia
mengatakan, "Maksudnya adalah bercakap-cakap pada

hararn, tidak merasa takut. Mereka berkata, 'I(ami adalatl
penduduk tanah haram'. Mereka tidak merasa takut."ra3

257M. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

I4a'mar memberitatrukan kepada kami dari Qatadatr, tentang

firman-Nya, {* "Di wabu lcamu bercakap-cakap di malam
hoi,u dia berkata, "Maksudnya adalab bercakaf-cakap pada

malam hari dengan perasaan arnan lcarena merasa sebagai

penduduk tanah haram. Mereka berkata" 'Kami pendudtrk

1anah 
haram, maka kami tidak merasa 1u1o1:.ttr23{

..fara ahti talfirvil berbeda pendapat tentang qira'at ayat, $lH
"Mengucapkon perkataan-perkataan freji." Mayoritas ahli qira'at di
selnnrh negeri Islam membacanya dengan fathah pada hunrf ta' dan
dhammah padahrnfjim

Mereka memptrnyai dua penalovilan: Pertomq maksudnya
adalab, mereka berpaling dari Al Qur'an, Ka'bah, atau Rasulullatr
SAW. Kedua, makzudnya batrwq mereka mengatakan sesuatu seperti

orang tidur yang sedang mengigau. Seakan-akan Allah menyatakan

bahwa mereka mengatakan sesuahr yang tidak berarti tentang Al
Qur'aq yaitu perkataan batil yang tidak akan membahayakan Al
Qur'm-

SuSmn Ats-Tsauri dalam taftimya (hal. 217).
Abdurrazzaq dalam afriq,a Ql4l9).
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Terdapat penalorrilan dari para mufassir terhadap kedua makna

tersebut. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, mereka

berpaling dari mengingat Allah dan kebenaran, kemudian

meninggalkannya. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini

25705. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentar.rg firman-

Nya, 'Aiiis "Mengucapkan perkataan-perkataan keji," dia

berkata, "Maksudnya adalah, kalian mengucapkan perkataan

keji saat berdzikir kepada Allah dan kebenararl."rzt5

25706. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdush-shanrad menceritakan kepada kami: ia berkata: Syr'batr

menceitakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Shaletu

tentang finnan-Nya, 6J# "Mengucaplan perlataon-
perkataon lrej i," iaberkata "Maksudnya adalah celaan. " &6-

Orang yang beryendapat bahwa maksudnya adalah, mereka

mengatakan perkataan batil dan bun* tentang Al Qur'an,
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25707. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hushain, dari

Said bin Jubair, tentang firman-Nya, 'Q#it
"Mengucaplan perkataan-perkataan lwji," ia berkata

"Maksudnya adalatr, mengatakan dengan perkataan yang

batil.'ra7

Al Fara dalan Ma'ani Al Qtr'an Qn39), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani
Al Qur'an (31476),Ibnu Athiyah dalam Al Muhoru Al Wajb (4/150), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat w a Al Uyun (3/6 I ).
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/150) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (5/483). Jika diperhatikan; peletakan atst ini bias jadi salah,
karena yang benar adalah diletakkan pada tema berikutnya.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masii (5/483).
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25708. Yahya menceritakan kepudu kami dari Suffan, dari

dari Said bin Jubair, tentang fimtan-Nyg

"Mengucapkan perkataan-perkataan fuii," ia

"Maksudnya adalah, bercakap-cakap dalam kebati

malam hari.t'urr

25709. Muhanrmad bin Amr menceritakan kepadal:u, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang firman-Nya, 5i*i3
"Mengucapkan perkataan-perkataan fuii," ia berkata"

"Maksudnya adatah perkataan bun* tentang Al Qur'an.'rtse

25710. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada lcami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahifl, dengan redaksi yang
'. -semisalnya.

25711. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kasli, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Ny4 6J# "Mengucapkan perkotaan-

perkataan fuji," ia berkata, "Al Hadzyan berkata"

'Maksudnya adalah, yang berbicara dengan yang tidak ia
kehendalci dan tidak mengerti, seperti orang sakit yang bicara

dengan tidak dimengerti'. Ubay membacanya 'eiffi.""*

Sebagian ahli qira'at membacanya dengan dlummah pada

huruf fa' dan lcasrah pada huruf jim, oi7$. Qari negai Islam yang

Ibid
Abu Ja'frr An-Nuhas dalam Ma'oti Al Qt'otQl476) dan Al Mawardi dalaur

AwNuhd wa Al tlry $16l).
Ibnu Athiyah ddam Al ltuhsro Al Wajb (41150).

Hushain,
<,r4eb*

berkata,

lan pada

rln
t?3,

,2tn

-
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membacanya demikian diantaranya adalah Nafi' bin Abu Nu'aim.r24t

Maksudnya adalatr kotor dalam berbicara.

Disebutkan batrwa mereka mencela Rasulullah SAW. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25712. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thathatr, dari
Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 fri*# "Mengucapkan
perkataan-perkataan keji," ia berkate "Maksudnya adalah,

kalian mengatakan perkataan kotor. " 
rz2

25713. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kalni, ia berkata: Abdul
Mukmin menceritakan kepada kami dari Abu Nuhaik, dari
Ikrimah, ia membacaayat, ovr$ 

,larrsartinya 
mencela.ra3

25714. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia bqrkata:
Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: 

- Auf
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-
Nya, ol*lt "Kqlian mencela," ia berkat4 "Maksudnya
adalah Rasul-Ku."r4

25715. Muharnmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muframmad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Al Hasan berkata

Nafi' membacanya de,ngan dhanmah pada huruf ra' dan lrasrah pada hurufliz
dari al<ar kata rr.t yang artinya bicara tak karuan.

Ahi qira'at lainnya membacanya dengan fahah pada hunrf ra ' , Li}rrt Hujj ah AI
Qira'at (hal. 489) dnAn-Nasyr/i Al Qba'at Al Asyr Q1329).
Abu Ja'far An-Nuhas dalam tafsirnya (31476) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad,4l

Abu Ja'far An-Nuhas dalam tafsirnya (31476).
Abu Ja'far An-Nuhas dalam tafsimya Q1476) dan Ibnu Al Jauzi dalatt Zad Al
Masir (51483).

l2lt

t2t2
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tenta.g firman-Nya, Or* "I(alian mencela," ia berkata,

"Maksudnya adalah utusai Allah SAW."'aj

257t6. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ab&xrazzaq memberital[rkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahtrkan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman-Nyq o51i$, ia berkatq "Artinya adalah, kalian

mengatakan p"tk6tuuo yang buruk. " 
rru

25717. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abcltfiazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dad Al Hasan, tentang

firman-Nya" oir4t "I(alian mencela," ia berkatq

"Maksudnya adalafr, Kitab Atlah dan Rasul-Nya'"ril7

25718. Al Husen bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Alar mendengar Abu Muadz berkata: ubaid bin sulaiman

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Aku pernah

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nyq osrt
-'* ia berkatq "Maksudnya adalah, mereka mengucapkan

perkataan mungkar.'r4

Qira'at yang paling benar menunrt kami adatah qira'at paru

ahli qira'af di selurtrh negeri Islam, yaihr dengan fathahpada huruf fa'

dan dtwmmahpadahurufT'irz, karena ia telah menjadi iima'mercka-

CCC

Ibid
Abdunazzaq dalam ta8irnYa Ql4l9).
Abdunazzad dahm tafsirnya 8t419) dan Suryan Ats-Tsauri dalam ta$iraya

Oal.2l7).
Tidak lsami tsmulon aso irlidaLm lit€ratr lomi.

t?t5

t216
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;d;'i| ?&r r\ fi ).& I\ Jl:;rt'6{i ifr
ffi rka,t;'j,, + 4rfrli; r\ @ Gif,r :i'ii W

@wffiw
"Malra apalah nrsela fidak rnenpqtwtil<m palataut

(Kani), atfru apal<ah tclah datanglnpada mqela ap'a yang
fidak pemah ilaang Wado nenek nwy ang mrr:el<a dalwlu?

Atmtl<ah mqelca ddak mmganal rasul mrr:el,ar lrareno ifl.t
mrr:el<a mennffJgkbirrya? Atnr (apal<ah pffifi) mqelcn
bql,ata, 'Padmya (tvmwrmail ada peryaktt grla'.

SebenamyaDiatelahnen$autalrcbenmmbpadamsel<a,
dotJ kefury alrorrJ nrrr:elsa bnd kcgdo kebenar:om' itl't.o

(Qs. Al Mu'minuun l23lz 68,70)

rakwi[fi manAuah:u_$$'i&r.*\fi i4i1'liilv{,ifr

#*{,wrtffi.#"t##'}i:r,ffi
perkataan [KamiJ, ataa apohah telah dolang kepada mcreha apa
yong tldah pernah datong hepada nenek mt yong mcreha dahulu?
Atauhah mereha tidah mcngenal rasul mcreha, harena itu mereha

mcmungkirinyo? Atou [qahah patfiJ nureha berhota, "Padonya
[MuharunadJ oda penyahit gllo." Sebenarnya Dta telah membawa
hebenaran kepada mcreha, dan hebonyahan rmereha benci hepada

hebenorun ita)

Maksud ayat di atas adalalU Allah Ta'ala berfirman, "Apakah
mereka tidak me,mperhatikan apa yang Allah tunrnkan dan firmankan,
lalu mereka dapat mengarnbil pelajaran dan mengetahui huiiatr-hujjah
Atlatt yang dipakai dalam perkaratersebut?"

$;ir



Fiman-Ny ", 
'u.{r!r?iti(*\ l|i& llAr* apakah tetah

datang lrcpada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek

moyAng mereka dahulu?" Maksudnya adalah, atau apakatr telatr

datang kepada mereka apa yang tidak pematr datang kepada nenek

moyang mereka dahulu, lalu mereka mengingkari dan berpaling

darinya? Padahal, telatr datang para rasul sebelum mereka yang

membawa Al Kitab.

Ada kemungkiilan lafazh tt di sini berarti ,Jr, yang-penalorilan

redaksinya adalah, c"ljl' 'a;$ 'rti pr; 'i;q & ?lpt ti;ti rvl
"Apakatr mereka tidak mengambil pelajaran dari sebuah firman?

Padatral telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah ada pada

masa nenek moyang mereka terdahulu?'

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas pendapat seperti ini dalam

riwayat berikut ini:

25719. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajiaj
-'"* 

menceritakan kepadaku dari Ibnu Jrraij, dari llaimah,-q
Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, 91 |€')ft, tJiiiffii$
@ d;<friief "Moka apakah mereka tidak memperhatiknn

pirkaTaan'(Kami), atau apakah telah datang kepada mereka

apa yang tidak pernah datang kcpada nenek woyang mereka

dahulu?" Dia berkata, "Demi Allah, telah datang kepada

mereka apa yang tidak datang kepada nenek moyang mereka

dahulu? Namun yang digunakan adalatr; Bukankah telatr

datang kepada mereka apa yang tidak datang kepada nenek

moyang mereka dahulu?'rae

Fimen-Ny ", 
'$,5$;-,i )1'utauran mereka tidak mengenot

rasul mereko." Maksudnya adalalt atau apakah orang-orang yang

SurchAI N[u'mhlruun

tae Tidalr lrami tcmukan atsy drloglfrrcdaksi dan isnad bi dalm litcratrn lcami.
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mendustak-an Muhammad tersebut tidak mengetatrui bahwa beliau
merupakan orang yang dikenal jujur dan amanah?

Firman-Nya: t.ie' 5 ';n "Karena itu mereka
memungkirfurya?" Maksudnya adalah, sehingga mereka memungkiri
sabda beliau? Ataukah mereka tidak mengetahui batrwa beliau jujur,
Ialu mereka membantah batrwa mereka tidak mengenalnya?

Allah berfirman, "Bagaimana mtrngkin mereka
mendustakannya, sedangkan mereka mengetatrui batrwa beliau orang
yang dikenal jujur dan dapat dipercaya di tengah-tengatr mereka?

Fiman-Nya: '4 +'"lg'- X "Atou (apakah patu\ mereka

berkata, 'Padanya (Muhammod) ada penyakit gtla'.' Maksudnya
adalah, atau apakah pafut mereka berkata, "Muhammad itu gila" Jika
mereka rnengatalcan demikian, mal<a nyatalah kedustaan merekq
karena omng gila bicaranya melantu dan tidak jelas.

Fiman-Nya ,f\ iL'$ "Srbrr*rryo Dia telah meqpmta
kebenman kepada mereka." Maksudnya adalah, jika ia mengatakan
hal itu dan ia berbohong dalam perkataan merekq maka hal itu akan
jelas, karena orang yang terkenapenyakit gila akan melanttr dan tidak
bermakna perkataannyq sebab orang tersebut memang tidak dapat
berpikir dan memahami. Adapun yang dibaWa Muhammad adalatr

sesuatu yang mengandung hikmah dan kebenaran yang tidak tertutupi
keabsahannya bagr mereka yang memiliki fitratr yang shahi&. Oleh
karena itu" bagaimana mtrngkin boleh berkata, 'Itu datang dari orang
yang memiliki penyakit Sla'."

Fiman-Nya: '"iF ffi W "Dan pcbanyakan mereka
benci kepado laibenoran irz." Maksudnya adalah, orang-orang kafir
tersebut mengenal beliau sebagai orang yang jujur dalam dalorratr dan
bicaranya, namun mayoritas mereka berpaling dan membenci
kebenaran yang dibawanya tersebut, karena rasa dengki dan
kesombongan mereka kepada beliau.
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$."€,g-;i,E*:s 3iili ein ii;rsgi 8;;
@6,L;J$r;,;#r*r+1 #

" Andailata l<ebmar an ir;rt nlrrlutntti lww o mf su ma ela,
pastibdrnasalah longit ilfrnbutrJi ini, ilarr sr.lnnur yorrrg ado di
ilalantnya.sebenarryaKonitclahnmaalarrnsl,nrJlnpado
nsekalrcbangaan (Al Or' an) mqeka tct4i rnqelca

b*p altng dari l<ebangam ittr.o
(Qs, Al Mu'minurur 12312 7l)

wy;;ru#;3#
(Andaikata kebenaran ita ienuruti liatya nolsa mereha, pasti
binasalah langit dan bami izi, dan semuo yong ada di dalonnyo"
Sebenarnya Kami telah mendatonghon he?oda mereha hebonggaan

[Al Qq{an] mereha tetapi mereha berpoling dari kebanggaan itu)

Maksud ayat di atas adalah, sekiranya Allah membiarkan
mereka mengikuti hawa nafsu dan keiaginan mereka, serta
meninggalkan kebenaran yang mereka benci, niscaya rusaklatr langrt
dan bumi serta orang-orang yang ada di dalamnya, karena mereka
tidak mengetatrui aldbat dari suatr pe*ara dan tidak mengetatrui yang
benar dari yang salah. Jil€ samua hal berjalan sesuai dengan

keinginan dan hawa nafsu merclo yang di dominasi oleh kebatilan
daripada kebenaran tentu langit, bumi dan yang berada di dalamnya
dari makhluk Allah tidak al€n bertalran.

Demikian pelralorilan karri, sesuai penakwilan para atrli takwit
lainnya, dan yang berperdapat deurikian adalatr:

25720. Mtrhammad bin At Mutsenna me,lrceritakan kepada kami, ia
berkata: AMusshamad menceritalcan ke,pada kami, dia
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berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata: As-
Suddi menceritakan kepada kami dari Abu Shaleh, tentang

firman-Nya, lrifi *fr A $ "Andoitrata kebenaran itu
menuruti hawa nafsu mereka," ia berkata, "Maksudnya
adalah Allah.ur25o

25721. Abu Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Ismail bin
Abi Khalid, dari Abu Shaleh, tentang firman-Nya, E l:
i:6L1 {fi "Andoikata kcbenaran itu menuruti nawi ni6u
mereka," ia berkata, "Maksud lafazh SJi uaA*rAllah.rrr25r

25722. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepadaku dari Ibnu Jtraij, tentang firman-Ny4

PiiLlffi *, S "Andaikata kebenaran itu menuruti hawa
i*ft" ^rrrt) ia berkata, "Maksud latazh lyJi uaAzIr_

Allah.il1252

Para atrli tatcuril berbeda pendapat tentang penakwilan Hfazh

,A"fui"'Kebanggaan (Al Qur'an) mereka," pada ayat, # S
ZrL;J- ,r;) & ;fi pr:;, "sebenarnya xatii tetah

mendatangkan kcpada mereka kcbanggaan (Al Qur'an) mereka tetapi
merelra berpaling dari kcbanggaan i/2." Sebagian berpendapat bahwa

itu merupakan per{elasan kebenaran kepadanya atas Al Qur'an yang

diturunkan kepada seseorang dari mereka. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

Abu Ja'far An-Nuhas dalam taftirnya (31478), Ibnu Athiyatr dalam Al
Muhurw Al Wajiz (4ll5l), Al Qurthubi dalam tafsimya (l2ll40), dan Az-
Zujaj dalam Ma'ani Al Qtr'an(4119).
Abu Ja'far An-Nuhas dalam tafsirnya Q1478), Ibnu Athiyah dalam Al
Muhanu Al Wajiz (4/l5l), Al Qurthubi dalam tafsimya (l2ll40), dan Az-
hrjaj dalanMa'ani AI go'an(4119).
Ibnu Athiyalr dalan Al Muhwrs Al Wajiz (4ll5l), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil (41155), dan Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (514E4).
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25723. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdultalt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami daxi Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, i\tl $.

CP, "sebenarnya Kami telah mendatangkai lcepada

mireka kebanggaan (Al Qtr'an) mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalah, Kami jelaskan kepada mereka."rE3

Ulama lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah, Kami

telatr memberikan kemuliaan kepada merek4 yaitu Al Qur'an, namun

mereka justru berpaling darinya dan tidak mengimaninya.''n Mereka

mengatakan batrwa yang demikian ini sama dengan firman Allah, iSLi

@ 6# Si'i@irty{ " dan Sesungguhnva At Quran itu benar-

benar adalah suatu lcemuliaan besar bagimu dan bagi knurnmu."

Kedua pendapat ini saling berdekatan maknanyq yaitg Allatt

menururkan Al Qgr'an sebagai penjelas bagi segala kebutnhan

maktrluk-Nya dalam urusan agama mereka, serta sebagai kemuliaan

bagr Resulullah SAW dan kaumnYa.

cco

'isfiar tr';ibA

"Atrnttornw mrlrnina- u}ahlnpada msela? Mallvl- u|ah
dmiTulunrnuanalahlebihbaihdnrJDiaadnlzhpembelra
r ezeki y orJg p aling baik- D an serungutny a l&nru betwt'

Al Mawardi dalam An-Ntttcat wa Al Uytn (4/63) dan lbnu Athiyatr dalarn Al
Muharrar Al Wqiiz (4ll5l)
Ini perkataan As-Suddi dan Su$laq seperti disebutkan oleh Al Mawardi dalam

A*NulotwaAl Uyu@nq.

b'$$f'fi'E:,43Lfr

t253

tz51

*rf:J*5e 8t
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benar merryeru mqekalnpadn ialan ysrJghmts."
(Qs. Al Mu'minuun l23l: 72'73)

rarrwn nr+ll-A; *z 
^ia9fli I'fib :.45 Lfr q, -ii6 f

@ n.r3*5,t $i6;ie|@ Atau hamu ^r*ito upah'kepada

merika? Maka upah dari Tuhanmu adalah lehih baik, dan Dia

adalah pemberi rezeki yang pating baih Dan sesungguhnya kamu

benar-benat menyetu mereka hepadaialan yang lurus)

Maksud ayat di atas ad4lah, atau apakatr engkau meminta upatt

kepada orang-orang musyrik tersebut, watrai Mghammad, terhadap

apa yang datang dari Alah, berupa nasihat dan kebenaran? q Lfr
T; "Malra upah dari Tuhawnu adalah lebih baih sebab upatr dari

Tuhanmu atas penunaian perintah-Nya dan mengharap ridha dari-Nya

pasti lebih baik.

Rasulullatr SAW tidak meminta upah kepada mereka atas apa

yang datang dari Allah, dan beliau hanya menyampaikannya kpudu
kaumnya, sesuai perintatr Allalt.

Allah berfirman, ?ifri ei';A Jf GJ ,& f-fr| "i $ " Kototranlah:

"Aht tidak meminta kepadamu sesuotu upah pun atas seruanht

lrecuali lrasih sayang dalam kekcluargaan " Makna ayat ini adalah,

apakatr kamu meminta upah kepada mereka terhadap apa yang Aku

datangkan kepada mereka? Mereka memalingkan diri ke belakang jika

kamu bacakan atas mereka, karena mereka menyombongkan diri yang

disebabkan tempat tinggal mereka adalah al haram. Dengan demikiaq

upatr Allah pasti lebih baik.

Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para atrli takwil
yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25724. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur mencereitakan kepada kasri

dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang firman-Nya" qr'ii6f
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i{ q ff ',Arou kamu meminta upah trepada mereka?

Mata upah dari Tuhanmu adalah lebih bailc," ia berkata,

"Maksudnya adalatr uPah. 
u'''

25V25. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami daxi Al Hasan, dengan

redaksi yang semisalnya.

Lafazh qf\ Cllt merupakan mashdar yang tidak bisa

dijamak.

Lafa/r., '$;fi f 'fi 'Do, Dia adalah pemberi rezeki yang

paling bailc," maksudnya adalah, Allahlah sebaik-baik pemberi rezeki.

Firman-Ny",@$:3*r&?;36fr$"Dorsesungguhnya
kamu benar-benar merryeru mereki lcepada ialan yang lurus."

Maksudnya adalall, dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad,

benar-benar menyeru orang-orang musyrik dari kaummu kepada

agarna Islarn, yaitu jalan yang menjadi tujuan dan jalan yang lunrs,

yang titlat< ada kebengkokan padanya.

eoc

-f;+@6K,St#&**{u,6};.i-{'u.5i'8v
@';'ri:r'd;t O'firt ? e e,( (iK;&

o 
D an se^runggdmy a fi ang. ofi tng y drrg finak befimf,rJ

l<epadf, negefi aldtiratbenar.benar mmyimpang dmi ialan
(yans hmla). fudf,ikata mer:el<a l<ffiri belas krrsilwrli, df,rJ

I<anri leuy apl<an lirln'ludh,m amt y ffig mq elca alani, benar'

tE Abdnrrazzaq dalam taftirnya Ql42O) dan Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an

I



fafsirAdl.Tha}rlrri

b enm mff el<t al<fr rJ t erps < mstents ter ornb ang' antbing dslmrt
l<eterlahranmffekf,." (Qs. Al Mtr'minuun 1231: 74'75)

- lct

Talrwit frnnan Altah: b5: e 't|r-$t, 6j;i{ 'u-$t 
36

@'b#.'d# o'i+n ? ie,(W'iq 5i *@ <fS
@an sesungguhnya otangotang yang fidak beriman kepada negeri

ahhirat benar-benar menyimpang dariialan [yang lurusJ. Andaikata

mercka Kami belos kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan

yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus

terombang-ambing dalam keterlaluan mereka)

Maksud ayat di atas adalah, dan sesungguhnya orang-orang

yang tidak membenarkan adanya Hari Kebangkitan sesudah kematian

dan Hari Kiamat serta Hari Pembalasan atas setiap amalpertnntarr, $
CtS$ tgi "Benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus),"

yaitu agama Allah yang diridhai-Nya atas para hamba-Nya.

Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para ahlttakwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalatr:

25726. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha'Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, C;-{1 b|J.l sf "Benar'benar

menyimpang dari ialan (yang lurus)," ia berkata,

"Maksudnya adalah orang-orang yang benar-benar

menyimpang."re

25727. Ali bin Daud menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullatl

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

bin Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, { ';2$i '-rg

'r5 Abu Ubaidah dabm Maju Al Qtr'an(A6l), Al lvlawardi dalamAn-Nukat wa
Al tlyttn (41630), dan Al Baghawi dalam Ma'allm At'ToEil (41155).
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6ES tfrj ,i 'rb$V 6j;i."Dan sesunggutmya orang-
orang yorrg tidak beriman lcepada negeri aWtirat benar-benar
menyimpong dfri jalan (yang lurus)," dia berkata
"Maksudnya adalah, orang-orang yang menyimpang dari
l(gb€naran.trE

Firmen-Nyr: i oir*(W'far$ J3 ".l,ndattrata mereka
Kami belas kasilwri,' dan'Kami tenyaptran tremudharatan yang
merelra alami." I\,Ialrsrdoya adalah, andaikata mereka Karni kasihani
dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, yaitu
kekeringan, paceklik, drn kelaparan W O 'Hi ,,Benar-benar

merela akmr tertu-merurtu terombang-ambing,,, karena
pembangkangan dan keberanian mereka kepada tuhan mereka. 'bri'J.
"Dalatn kcterlafuqt mereka," yakni kebingungan mereka.
DemikianlalL seeerti riwayat berilut ini:

25728. Al Qasim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Haiiaj

_ menceritakan teeaAam dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nyq

i e e,CW'& J3',Andatkata mereka Kami belas
lcssihari, don Karrri lenyrykan kemudlwratan yang mereko
alanni," ia befkata, "Maksudnya adalah kelaparan.utrt

coc

'c,#$t; 6l6k:l(i rrli{u, #,fr fl;
oDan sexnguhnyal<ffii tcloh pemnh mmimpat<an adqab
lnpd" mqelu, tnoLomqeka fidak tmduklnpfuTuhan
nrlrel<a, ilan (iu3a) ddak mcmolwn (l<cpadn Nya) ilengan

mqendalfleur diti.' (Qs. Al Mu'minuun ll3l: ?6)

il] eUu Ja'far An-Nuhas dalam ta8imya (3t47g).rrt lbnu Al JaEi dalwzadAl MasiriSlCgSl.
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Tatrcwil lirman Altah: 6 i,;:;r!(XCii rtli{u, i+,fi'tt;'og;4 @an sesungguhnya K;mi tulah pernah menimpakan

adzab kepada tnereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan

mereka, dan liugal tidak memohon [kepada-Nyal dengan

merendahhan diri)

Maksud ayat di atas adalah, sesurgguhnya Kami pernah

menimpakan adzab kepada kaum musyrik, dan Kami turunkan

kebinasaan serta kemurkaan. Kami sempitkan penghidupan mereka

dengan adanya paceklik pada negeri mereka, kemudian Kami perangi

mereka dengan kematian.

Firman-Nya: 'ii.'SU (ii "Matra mereka tidak tunduk

lcepada Tuhan mereka." Maksudnya adalah, tidaklah mereka tunduk

kepada Tuhan mereka, lalu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi

larangan-Nya, kemudian selalu berada dalam ketaatan.

Firman-Ny rz 'af"66'Dan (juga) tidak memohon (trcpada-

Nya) dengan merendahkan dfui." Maksudnya adalatr, menghinakan

diri.

Disebutkan batrwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW

ketika Allah menimpakan kekeringan kepada mereka, kemudian

Rasulullah SAW berdoa atas mereka. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25729. Ibnu Htrmaid menceritakan kepda kami aktanya: Abu
Tumailah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari

Yazid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Abu Sufran
pematr datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata" "Wahai
Muharnmad, aku sumpah engkau demi Allah batrwa karni

makan al hilmiz (bulu dan darah)." Lalu tunrnlah firman
Auah, @ G,:;-6 i,ii;r|'K46 rr1{Yr, rit'il'iig "Dan
sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab kepado

mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhon mereka,
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dan |uga) tidok memohon (kcpada-Nya) dengan

mereltdahkan diri.'il8

25730. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul
Mukmin menceritakan kepada kami dari Ilba bin Ahmar, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Atsal Al Hanafi ketika

datang ke Rasulullah SAW, ia dalam keadaan tertawan,

namut kemudian ia dilepaskan, setelatr itu ia pergi ke

Mal*ah, tetapi ada batasan antara penduduk Makkah dengan

Miratr dari Yamamah, hingga orang-orang Quraisy saat ittr

dalam kondisi mengenaskan, lalu datanglah Abu Suffan

kepada kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Bukankatr

engkau mengaku telatr diutus kepada sekalian alam?" Beliau

menjawab, "Ya, benar." la berkata, uEngkau telah

membruurh bapak-bapak dengan Pedang, serta membwruh

anak-anak dengan kelaparan." Lalu turunlah firman Allah.

v(i$ fitSf ii$ "Dan sesungguhnya Kami telah pernah
" menimpakan adzab"tm

25731. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakam bin Basyir menceritakan kepada karli, ia berkata:

Amru memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

berkata, *Jlka manusia ditimpa musibatr dari penguasq maka

itu adalah bencana Janganlatr kalian menghadapi bencana

dari Allah dengan emosi, akan tetapi hadapilah dengan

istighfar dan menundukkan diri kepada Allah." Ia lalu

membaca firman Allah, 6'6).t3*3$ rtli{t, #fi'A:
t2se An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra (11352) dan Al Hakim dalan Mutadrak

Q/394), ia berkata" "Shahih sesuai syarat Al Bukhari Muslim, serta telah

disepakati oleh Adz-Dzahabi."rre Al Baihaqi dal"m SWab Al Iman, Al Baghawi dadtam Ma'alim At-Taruil (41155,

156), Ibnu Athiyah dalzrr. Al Muhoro Al Waib (41152), Al Qurthubi dalam

ta&irnya(17144), dan As-suyuti dalamAd-Dur Al Mottsur (6/111).
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@G;;- 'Dan sesungguhrrya Kami telah pernah

menimpakan adzab kepada mereka, maka mereka tidak

tunduk kepada Tuhan mereka, dan (iuga) tidak memohon

(lrepada-Nya) dengan merendahkan diri."t'61

25732. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, #,fi 'tS

@ G;46 i]lS$kl6 rtli{u,"Dan sesunsguhnva Kami

telah pernah menimpakan adzab kepada merelda," dia

berkata, "Maksudnya adalatr kelaparan dan pacekl ik. l3*;1 6
'y{) 'Uo*o mereka tidak tunduk kcpada Tyhan mereka'.

Liiu mereka bersabar 'aF;X- t; ';) ,3U (li 'Matra

merelra tidak tunduk kcpada Tuhan mereka, dan (iuga) tidak

memohon 6repada-Nya) dengan merendahkan diri'.ut'u

aaa

"Hingaqabilol<arrnib.i<al<mrmatkmselailntupintu
tsnpat ddzab yarrg amfr sangat (di wakuihiah) tib*tiba
mrz:el<arnariladi futlts allr." (Qs. Al Mu'minuun l23l:. 771

rakwil firman Alrah: Hi 6t*.$ rrii (i$ #ci ${*
@ 6# fiIingga apabila rait bukahafi ufiuh' inereka suatu
pintu tempat adzab yang amat sangat [di woktu itulahJ fiba-tiba
mereha menjadi patus osa)

Ibnu Athiyatr dilam Al hfuhano Al Wajiz (41152), dan dalam manuskrip
tertulis, 'Syetan', dan kami tidak menetapkannya dalam naskah coretan lainnya
Az-Zt$aj dalarrr Ma'ani Al Qw'an (4119), Abu Ja'far An-Nuhas dalam
tafsirnya (3/4E0), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhoro Al Vajiz (41152).

t26l

t?52
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Para ahli tak\ilil berselisih pendapat tentang penakwilan ayat

tersebut. Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, hingga

apabila Kami bukakan untuk mereka pintu perang, lalu mereka

dibunuh pada hari Perang Badar. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

25733. Ishaq bin Syatrin menceritakan kepadaku, ia berkata: Khatid

bin AMultatr menceritakan kepada torni dari Daud bin Abi

Hind, dari Ali bin Abi ThalhalL dari Ibnu Abbas, tentang

finnan-Nya, fr#766$ $6 ${i'nnggo apabita

Kami butakan mn* mereka suatu pintu tempat adzab yang

amat sangat," ia berkata, "Maksudnya adalab telatr berlalu,

yaihr Perang Badar."r263

25734. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada l6g6i, ia berkaA:

AMul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud

menceritalon kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas, dengan r€daksi yang semisalnya.

25735.*Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepadaktr dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya,

*$ ,fff" {t $ r$ 6 f+ & "Hingga arabita Kami

bukakin untuk mereka stntu pintu tempat adzab yang amat

sangat," ia berkata, "Maksudnya adalah, perang Badar.ur26f

Ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalab hingga

apabila Kami bukakan atas mereka pintu kelaparan dan kemudharatan,

dan itu merupakan pintu siksa yang sangat pedih. Sqerti disebutkan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

At Mawardi dalam A*Nuka wa Al UW, Qlil} Ibnu Athiyah dalam Al
tululwro Al Vqiz (41152), Al Baghswi dolam Ma'alim At'Taruil (U156),

Ibnu Al Iauzi dElam hd Al Mosb (51485), den Al Qpr&ubi dalam ta&imya
(tut43).
As.Sny{tri d.te Ad-fu lI Mottss(6lll2).tu
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25736. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, (s;7?

*S ?!i!' $ $ ,rfi (rJi "11rnrro apabila Kami butrakan

untuk merelra suatu pintu tempat adzab yang amat sangat,"

dia berkata, "Maksudnya adalatr kelaparan yang terjadi pada

kaum Quraisy dan kisah yang sebelumnya pun tentang

mereka."l2tt

25737. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajjaj
I menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

riwayat yang sama, hanya saja ia berkata: Dan yang

sebelumnya juga.t26

Pendapat Mujahid ini lebih tepat dalam penakwilan uyu, ioi,
karena dibenarkan oleh riwayat hadits yang telatr kami sebutkan, dari

Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan atas Rasulullah SAW, tentang

kisatr kelaparan yang menimpa kaum kafir Quraisy karena doa

Rasulullatr SAW, juga tentang perkara Tsumamah bin Atsal. Tidak
diragukan lagi, itu terja.di sesudatr Perang Badar.

Firman-Nya: 'tt L# ,i- i $l "(Di waldu itulah) tiba-tiba
merelra menjadi putus asa." Maksudnya adalah, tiba-tiba orang-orang

musyrik tersebut meqiadi putus asa dan menyesal atas siksa yang

Kami turunkan kepada mereka karena telatr mendustakan ayat-ayat
Allah. Namun, tidaklah berguna rasa sedih dan penyesalan tersebut.

ao@
t265 As-suyuti dalam Ad-Dtr Al Mantstr (61112).
t266 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 487), Ibnu Athiyatr dabm Al Muhorar Al Wajiz

(41152), dan Al Qurthubi dalam taftirnya QAU\.
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'Ci6ei8i:';'r6"*.'l'f 'gg6"i*';
"Dan Diatah ya;lg tBlah menciptal1g1lJbagil<f,nw sel<alian,

pendengarart,-pngtitfrfr ,.ilanhfr|Amatsedikitlahl<trrau- 
bnvrrlr*.n (Qt- AlMu'minuun [23]: 78)

rarrwitlirmanAllrh:€i52Jt$fV'r;1ff '$K\A-qfifi
@'r#fr @an Diotah yang telat menciptikan bagi hamu

,i*oti*, pendenguan, penglihotan dan hatl Amat sedihitlah kamu

bersyukur)

Maksudayatdiafiasadalah,danDialahyangtelah
menciptakan bagi kalian semua, wahai orang-orang yang mendustakan

Hari Kebangkitan sesgdah kematiao, pendengaran yang .dengannya

kalian dapat me,lrdengar, penglihaf,an yang denganya kalian melihat,

dan hati yang dengannya kalian berPikir serta memahami segala

sesuatu. Jadi, bagaimaoa mungfuin Dzatyatgtelah mulai mengadakan

tidak rhanrpu mengadakan lagi? Dialah yang telatr mengadakan segala

sesuatu jika berkehendak, .dan membtrat semualrya fana jika Dia

berkehendak.

Firmen-Nye 'AlKiSf {$ ",1^ot s e dikitt ah pamu b er $rulatr."

Maksudnya adatalU bersyuturlah sedikiq wahai orang-orang yang

mendustakan informasi AllalL bahwa Dialah yang memberikan kalian

pendengaran, penglihatarg dan hati.

oco
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@'rifr )58,$goir;"it 6
" D dn Diatah y drJg menciptal<mt sqt a mengartb artgbiakl@rJ

lalian di bwni ini dfrn lrrzpada'Ny alah l<aliart a\<frrt

dihimpml<nrl.u (Qs. Al Mu'minuun l23lz 79)

rariwit riman Anah: @'r;;3 $tr,$fic'SLi"lt i
@an Dialah yang menciptakan sefia mengembangbiakkan kalian di

bumi ini dan kepada-Nyalah kalian akan dihimpunhan)

Maksud ayat di atas adalatr, Dialah yang menciptakan kalian di

bumi dan kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan sesudah kematian,

kemudian kalian dibangkitkan dari kubur kalian menuju Padang

Penghitungan. 
OSe

6#fi ,ret $ Ag'it qt "i"fi 6'
"Dialah yang menghidupl<frrl dffi nwnatil,art, danDialdh

yc,lng (mengaan) pelrhil<man molam dmt simtg. Mako
aD akah l<arru finak memaharrirry a?'l

(Qs. Al Mu'minuun [23]: 80)

Talrwir .riryan Auah:,fit,lsg'i3 4 G-"firt
<,J{'<rt;ti1:5 (Dialah wns fienghiduphan dan mematikan,

dan Dialah yang [mengatur] pertakaran malnm dan siang. Maha

apakah kamu tidak mentahaminYa?)

Maksud ayat di atas adalah, Allahlah yang menghidupkan

makhlgk-Nya; menjadikan mereka hidup padatral sebelumnya mati,
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dengan meniupkan roh ke dalamny4 yang sebelwnnya mereka hanya

berupa air mani.

Lafazh, 4j,,Dan mematipan,,, malsudnya adalah, Dialah

yang mematikan meieka sesudatr menghidupkan mereka'

Lafazh, "rriif, $i ei:gfii"Do' Dialah vang (mengatur)

pertulraran *o{o* dai siang," maksudnya adalah, Dialah yang

menjadikan malam dan siang saling bergantian. Seperti dalam sebuah

perkataan, ,.Kamu mendapat nikmat dan anugerah," yang maknanya

yaitu, Kami diberi nikmat dan dianugerahi'

Lafazh, 6fi t'fi "Malca aPakah kamu

memahamiltya?" maksudnya adalatr, maka apakah kalian

memikirkannya, watrai sekalian manusi4 bahwa yang mamPu

menghidupkan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi adao pasti

marnpu menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada?

age

(S(urc+$Jrlc' 6fifiJt36'Jr\36S;

@'rlil$W
"sebenamya msela metgucall<nrt pul'atann yutg smtpa

ilengart pr71l<ataan yang diucapt<art oleh orung'otdrJg dalwlu

k;to.ItIq"tabql<at*'Alat<ahbetul,aldbilnKarrli-telah
matr danKarli telah mmiadi tmah d,art tulang'belulang,

a1dt ah se$.nggutny a Karni benm'benat dl<ln

d,ibangkitl<nrt'l' (Qs. Al Mu'minuun l73lz 81'82)

Tatwil lirman Allah: 6i06@ <,JrVi'JL|("J|\JV' &

@"jj4€l16($(UtU:r(sebenarnvamerekamengucapkan

tidak
tidak
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perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh

orang-orang dahulu hala Mereha berhata, "Apahah betul, apabila
Kami telah mati dan Kami telah menjadi tanah dan tulang-belulang,
apakah ses ungguhnya Kami benar-benar ahan dibangkitkan? ")

Maksud ayat di atas adalah, orang-orang musyrik tidak mau

mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dan tidak mengambil i'tibar
dari argumentasi yang ditujukan kepada mereka serta dari bukti-bukti
kelarasaan-Nya dan kehendak-Nya, unhrk melakukan segala sesuatu.

Bahkan mereka justru mengatakan sesuatu yang pernah dikatakan oleh

nenek moyang mereka yang telatr mendustakan para rasul. $J fjl
W (S (UJ ( ia."Mereka berlcata, 'Apakah betul, apabila kami

telah mati dan kami teloh menjadi tanah dan tulang-belulang!," tanpa

daging. 63H €J "4atratt sesungguhnya knmi benar-benar akan

dibangkitkan?" dari kubur kami dalam keadaan hidup seperti kondisi
kami sebelum mati? Sungguh, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

ooa

6$<i1 ittl $ fi 4k uriL 6fr16 i5 $; ii
"Sesnngulmyal<f,nridanbapakbapakl<$r.itclahdiW

cmccfir.cm ilmgan ini dalwlu, ini ddaklainhaffyalah
ilongengart ofi Lng. or ctng dilwlu Lola,lu

(Qr. Al Mu'minuun [23]: 83)

Talrwir riman Alrah: {(6 $"fi ,y66ff46i7$;r;I
@ 6$g btX (Sesungguhnya kami dan bapah-bapak kami telah
diberi ancaman dengan ki dthuht, ini tidak bin hanyalah
dongengan orang4rung dahalu halat)

Maksud ayat di atas adalah, mereka berkata, "sesturgguhnya
kami datrulu telah diberi ancaman dengan ancalnan ini, watrai

fl-67-l
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Muharrrmad, dan nenek moyang kami diberi ancaman batrwa ada

suatu kaum yang kepada mereka ditunrnkan para rasul sebelummu,

namun kami tidak pernah melihat bukti kebenarannya."

-W il uini' maksudnya adalah, apa ygg.dijaniikqgr kepada

kami berupa kebangkitan setelah u"nut ^. 6-$$1 ittl -SS 
"riaon

lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu lula!' Maksudnya

adalab dongengan orang-orang datrulu dalam kitab merekq baik

berupa peristiwa atag kabar yang tidak ada kebenararmya maupun

tidak ada kenyataannya.

ooc

";"iLfr <,;$+bLW{'#*t,;,i.,i
@a,fx{fi$

"I(atalcmiahn Kqunyaan da1alcahbl.ffrri itri", d$r sefirutt
yany:adf, Pailmya, iil<tkmw nengetalwi?' Mqela dl<arJ

meniawab, KQurlryaon Nlah'. Katakartlah, tvftalrr- a1alorh
l<mw fidak hryaf?u (Qs. Al Mu'minuun [2312 84,85)

relrwilfirmen Ntfiz-QjiJi % Ayt/4.{t ii'if g-,i
@ atfS tfi $';t:t3;4 @ kon*"" tah,'; Kqt unv aan s *6 i*a n
humi ini, dan serrruo yang ada padanya, iika hamu mcngetahui?'?

Mereka akan nunjantab, "Kepunyaan AAah." Katakanlah, "Maka
apakah kaku tidoh hgat?n

Allah berfirman kepada Nabi Muharnmad SAW, "Katakan

watrai Muhamma{ kepada kaummu; orang-orang yang mendustakan

Hari Alfiirat, 'Kepunyaan siapakah bumi ini beserta semua yang ada

padanya" jika kalian mengetahui' ?"



TafsirAthThabo'l"

Allah lalu memberitahukan bahwa mereka akan mengakui
batrwa ia milik Allah, bukan milik selain-Nya.

Firman-Ny 
", atfi{ifi i$ "Kotol*nlah, 'Maka apakah kamu

tidak ingar'?" Maksudnya adalatr, maka katakanlah kepada mereka
jika mereka menjawab demikian, "Apakatr kalian tidak mengingat dan

mengetatrui bahwa Tuhan Yang kuasa menciptkan sesuatu yang tidak
ada menjadi ad4 pasti berkuasa menghidupkan kembali sesuatu yang

pernah ada?"

eee

p,,#Un&ate5i4i6;,'i,
@afii337"6j,ia

"' Katal,anlah r' siapalloth y ang Empuuy a longit y drJg tuiuh
dan yangfunpwryaArsy yarrgbesar?' Mqelca aki;n

menjawabr 'Keptnryaan Nlah'. Katalcclnlah, 'Mal@ dpal(ah
l<aTW fidakbqtakwa'?" (Qs. Al Mu'minuun 123l:86,87)

Tat<wil li-man Attah:,i'6 tn FJI *S16 43 ;'S
@ alg;xi 37+ -alia@-#(|&f,**oniin,'siapahah
yang Empunya langit yang tajuh dan yang Empunya Arcy yang
besar?' Mereka akan menjawab, tKqtunyaan Allah'. Katahanlah,

'|Maka apakah kamu tidah bertakwa'?"

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAIW,

"Katakanlah kepada mereka, watrai Muhammad, 'Siapakah Rabb
langrt yang tujuh dan Rabb Arsy yang meliputinya?' Mercka akan
menjawab, 'Semuanya kepunyaan Allah, Dialah Tuhannya.
Katakanlah kepada mereka, 'Apakah kalian tidak takut terhadap siksa-
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Nya atas ke*ufuran kalian kepada-Nya dan pendustaan kalian
terhadap informasi-Nya serta informasi Rasul-Nya'?"

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang qira'at ayat,

& <r;t 5 "Mereka akan menjowab, 'Kepunyaan Allah'."
Mayoritas ahli qira'at[\ju, qrk, d* Syarn, membacanya demikian.
Abu Amr membacanya &t OjW. Sedangkan dalam ayat lain
sesudahnya mengikuti tulisan mushaf. rr7

Demikian bacaan ayat tersebut dalam semua mushaf di seltrruh

negeri Islam, kecuali mushaf penduduk Bashrah, ia dalam dua tempat

dengan huruf alif,, malra mereka membacanya dengan htxuf alif
semuanya, mengikuti tulisan mushaf mereka.

Mereka yang membacanya dengan huruf alf, tidak
bermasalatr, karena mereka meletakkan jawab sebagai mubtada' dan
mengembalikan yang mwfu' atas yang nwfu'. Makna ayat ini

''' Abu Amr membacanya dengan huruf allrpada keduanya: b't$:j* ,il ot:jg
dan.qereka tidak berselisih pendapat dalam ayat pertama.

lthli qira' u yarylain mcmbacanya i .,ii.

Mcreka yang meurbaca h 'o{:b menjadikannya sebagei jaunaban atas

pertrnyaan yang sebelumnya: gpr 9ri6:Jt 'q, ci maka jawabannya yainr, jit.

Sedangkan yang membaca I maka ia mengikuti makra, l<arcna jil<a ia berkata,

tlr3Jr 9;i $y u lalu ia meirjawabrya, dl mal<a ia telah menjarvabnya sesuai

makna t nfa mengikuti bentuk redatsi yang ad4 sebab benhrk redalsi yaitu: if
t1tfut r;i ClJti. Semestinya jawabannya yaitu: {3. Jika ia berkaA {l maka ia

menyesuaikan dengan makna, dan ini dianggap benar, karena makna lafu U
tlrlJr 9,ii ug dan lrltr grii L:l adalah sama. oleh karena itu, sesekali ia disesuaikan

dengan bentuk redaksinya" dan sesekali disesuaikan dengan malnanya.
Sebenanrya, jawaban yang sesuai dengan bentuk redaksi adalahjawaban yang
benar, karena jika Anda berkata, r.;rh 95 eu,u [i lalu Anda mgnjawab, g maka
ini merupakan jawaban yang benar, sebab sesuai dengan redaksi pertanyaan.
Boleh juga Anda menjanab pertanyaan, tlrllr grii ,$y i dengan berkata, tij.
karena pertanyaan f1t3Jt ,JL Ali o, sama dengan pertanyaan, :filr {r'iJ.,
Lihat Huijah Al Qira'u (haL 490,491).

I

I
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Tenur-ul qrr.a'ftmereka yaitu, frrlt gri$';. y &, tjti7lt'qtf S
&t it[5 '\r) O:jW. Jadi, tidak ada masalah jika memakai qira'at yang

demikian.

Adapun yang membacanya tanpa huruf alif dalamaryt ini d:g
ayat sesudatrnya, berkata: Makna firman Allah, et1ti.LJt 'q:, ,r' Jl
adalah, f.r{5 dJJ" 'it[. l"crbirl,Jlr glJ, maka jawabannya sesuai dengan

maknanya, yaitu & "Kepunyaan Allall" karena pertanyaannya tentang

kepemilikan, itu milik siaPa?

Mereka juga berkata: Ini sama dengan perkataan seseorang

kepada seseorang, "Siapa fi.tanmu?" Ia menjawab, "Aku milik fulan."

Itu karena maknanya dipahami sama dengan perkataanny4 "Tuanku si

fulan."

Qira'at yang benar adalah, keduanya merupakan qira'at yarrg

telah dibaca oleh selunrh ahli qira'at, yang maknanya berdekatan,

maka qira'atmanapun yang dibaca oleh seorang qari, diarrggap benar.

Hanya saja, alar memilih qira'at tanpa huruf alif karcna kesepikatan

tulisan dalam mushaf di seluruh negeri Islam, kecuali mushaf

penduduk Bashrah.

ooe

{.r}

@663';;6'i,";+63fr @"iY;
*&3t4-{549'rt;rFLLK& 't*rd

.,12
.P

t)

,)t

"Katolcoliah,Sia1dllulrhyurgditntgmt'Nyafurada
l<clcuasam atas segala sesuaht xtmgWa nwlinhmgi' tatapi
fidnk adayang dapa dilhldlurlgi dafi (adwb),Nyo, iil<al<nnau
rnmgetalwi?' Mer:el<o akffr nwriawab,'KQurryaart Nlnh' .

Krral<ntlah'(KalM demi*im), mal<a dilri ialan manalsh
l<ffiuu ilitipu'?u (Qs. Al Mtt'minuun I23h 88,89)

--Gil
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Takwil fiman Attah: {3 il.-'fi rt;, LL LKT 
"t-'i',i-.,i13 ';rf, 3";\ ,.1;r?-@-ig6=1k 4 tfr-atL

(Katahanlah, "siapakah yang di tangon-Nya beroda hekuosaan atas

segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi fidah oda yang dapat
dilindungi dari (adzab)-Nya, jiha hamu mengetahui?" Mereha ahan
menjawabr "Kepunyaan Allah.'t Katakanlahr "(Kolau demikian),
maka dari jalan manokah kanu difipu?")

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Mutrarnmad SAW,
"Katakanlalr, watrai Muhammad, 'Siapakah yang di Tangan-Nya
berada perbendalraraan segala sesuatu' ?"

Demikian maknanya, seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

25738. Muhammad bin Amr menceritakan kepadalru, ia berkata:

Abu Astrim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

, menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku" ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
'"* berkata: Warqa' menceritakan kepada kand, semuanya dari

Ibnu ,Lbu \aj!r, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 4:;|i

'$:P 
LKl "Katakanlah' 'siapakah yang di tangai-Nya

berada lcclansaan atas segala sesuatu'." Ia berkata,

"Maksudnya adalatr, perbendatraraan segala sesuatu. " 
r26s

25739. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kaf,ni, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,
tentang firman-Nya:'n{z b Lg& 4:;'i "Katakanlah,
'Siapakah yang di tangan-Nya berada kckuasaan atas segala

sesuatu'." Ia berkata, "Maksudnya adalah, perbendatraraan

segala sesuatu."rm

td Mu;ahid dalan tafsirnya (hal. 4S7).
rrc lbid
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Lafazh, 34,. ';t "sedang Dia meliltdungi," maksudnya

adalatr, Dia melindtrngi siapa yang dikehendaki dari siapa yang

hendak mencelakakan.

Lafazh, *i6 3L4{3 "Tetapi tidak ada yang dapat dilindungi

dari (adzab)-Nya," maksudnya adalah, tidak ada seorang pun yang

dapat menolak dari orang-orang yang dikehendaki-Nya celaka lalu ia

dapat menolak adza;b dan siksa-NYa.

Lafazh, iI6'B -.tt"Jika kamu mengetahui?" maksudnya

adalah, jika kalian mengetatrui demikian sifat-Nya. Mereka berkata

"Sesungguhnya kerajaan segala sesuatu dan kekuasaan atas segala

sesuatu adalah milik Allah.' Oleh kg$na itu, katakanlah kepada

mereka" wahai Mtrhammad, 6iLi 'iiYi 
"uoto dari jalan manalah

lramu ditipu?" Lalu dari sisi manakah kalian berpaling dari

mempercayai ayat-ayat Allah dan mengakui berita-berita-Nya serta

berita-berita rasul-Nya, dan beriman bahwa Allah Matra Kuasa atas

segala sesuatu, serta Kuasa untuk membangkitkan kalian lidup
kembali sesudatr kematian kalian?"

Disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata tentang makna ayat

a-i* " Kamu dit ipu i' dalarn riwayat berikut ini :

25740. Ali bin Daud menceritakan kepadaku" ia berkata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan kepada kerni, ia berkata: Muawiyatt

bin Shateh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firrran-Nya, <.rir$
"Kamu ditipui' ia berkatq "Maksudnya adalatr, kalian

mendustakan."r2To

Telatr kami jelaskan pada bagtan lalu makna lafazIr- y1Jt,
bahwa maknanya adalah menjadikan orang yang melihat mengalami

pengkhayalan yang tentu saja bukan bentuk aslinya, dan itulah makna

firman Allah, 6i3 "Kamu ditipui' Lalu, dari sisi manakatr

r2rc Al Mawardi lam An-Nttlut wa Al Uyun (4165) tanpt isnad.
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dikhayalkan kepada kalian kedustaan menjadi hak dan kerusakan
meqiadi kebenaran, sehingga kalian berpaling dari mengakui
kebenaran yang diserukan oleh Rasul Kami, Muharnmad SAW?

a@@

6 $ nlli':,ii c @'ri.+<i $y r;ly # *
e ii$; fi$ 

";(,q 
* ke:t (+ r+a aa, <,u

$ii s1i3t # # @ o$.e lifi {r$W
@a,>jiS

"SebenarryaKamitelahmertbawal<cbenmanlnpada
mq ela, dan sex,mgultny a ms el<a b enar.b enar or clng. or aflg
ydngbqdusta. y',Jllah selcali.l<ali fidak mempuryai anak, dan

selcali.lcali ddak aila arlwn (yarrslain) beserto,Ny a,lcalau
ddt" iz"lhorrJ b es ertio.-N y A *lng. rnasing ahart itu atrrfrn

menrbawa makhluk yang diciptalmnya" ilm sebagian ilmi
athart atlwrt iat al<f,rr mmgalahlaf,n sebagimt yartg lain.

Mahs Suci Allch ilmi apa yarrg mqela sifatl<mr itu, yang
mengetalwi serrua yarJg gaib ilan serwwt yutg narnpak,

mal<a Maha Tingsilah Aa dari a7a y ang mqela
pusel<uhtl<orJ." (Qs. Al Mdminuun l23l: 90.921

Tarrwit firman Alrah:'ii #i C @'pi+gS :iS ;itV # S'#,# & #iT,'{rv-, $!t 
-fi;,.(hl4,o, 

ru Zr+G ttj n
@aHrZ-U*fr fgiS+JIf dt@,.,i;.Clel,l1sebenarnya
Kami telah membawa kebenaran kepada mcreka, dan sesungguhnya
tmereho benar-benat orangerang yang berdusta. Allah sekali-kali
tidah ,rr,empunyai anah, dan sehali-hali tidah ada tuhan [yang lakJ



Tl$irAdr,fua,i

beserta-Nya, kalau ada Tuhan beserta'Nya, mosing-mtsing tuhan

itu ahan membawa nalrtfuh yang diciptafuttnyo' dan sebagian dari

tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yarrg lain Maha Suci

Atlah dari apa yang nureka sifatkan itu, yang mengetahui semua

yang gaib dan sernua yang nompah, maka Maha Tinggilah Dia dari

opa yang mereka persekurukan)

Maksud ayat di atas adalah, masalatrrya tidak seperti yang

diduga oleh orang-orang yang musyrik kepada Allah, batrwa malaikat

merupakan putri-putri Allah, sementara mereka memiliki tuhan lain

dan patung-patung dijadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah.

Firman-Ny ", if,i# $2"Sebenarnya Kami telah membawa

lrebenaran kepada mereka." Maksudnya adalah keyakinan, agama

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Tidak ada

yang berhak disembatr selain Allah, karena tidak ada tuhan selain Dia '

Firman-Nya: 'aigl fiS "Dan sesunggufurya mereka

benar-benar orang-orang yang berdusra." Maksudnya adalahr- dan

sesunggtrhnya orarg-orang musyrik telatr berdusta atas apa yang

mereka nisbatkan kepada Allah dan apa yang mereka persekutukan

kepada-Nya

Firman-Nya: $ n 5rt '{}t C "Allah sekali-trali tidak

mempunyai anok't Maksudnya adalatr, tidaklah Allah memiliki analc"

dan tidak ada yang patut disembatr'bersama-Nya, b61k dalarn azal

maupun ketika Dia menciptakan segala sesuatu. Sekiranya ada yang

patut disembah bersama;Nya dalam azal, atauketika Dia menciptakan

segala sesuafiL ai $A a "Tuhan beserta-Nya, masing-masing

tuhan itu akan membmta," niscaya tiap-tiap tuhan akan membawa 17;

'iit.Makhluk yang diciptakanrq/a," dari sesuatu, lalu ia menyendiri,

dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalatrkan sebagian yang

lain, dan yang ktrat akan mengalahkan yang lematr, karena yang kuat

tidak rela direndatrkan oleh yang lemah, dan yang lemah tidak pantas
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untuk menjadi tuhan. Maha Suci Allah, betapa sempurnanya Hujjah
Allah bagi orang yang berakal dan mau berpikir!

Firman-Nya, 5i E "Masing-masing Tuhan itu alcan

membawa,," merupakan jawaban atas kata yang tidak disebutkan, yaifu
',ia -, {l Y *il 'ctit "it i; ttg 't) "Jika bersama-N ya adatuhan lain,
maka setiap tuhan akan bersama makhluk yang dicipt€kan," tapi tidak
disebutkan karena telah dipatrami indikasinya.

Firman-Nya: .1,jU*(5 
"lfrl;$ 

"Maha Suci Alla,h dari apa
yang mereka sifatkan ifz." Maksudnya adalah penyucian bagi Allah
atas hal-hal yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, batrwa Dia
mempunyai ffi*, serta dari ucapan-ucapan merek4 bahwa Dia
memiliki sekutu, atau bahwa ada ttrhan bersama-Nya yang disembah

ketika azal, Maha Suci Allah To'sla.

. Firman-Nya: t34At $.i{r $ "Yorg mengetahui semua

yang gaib dan semua yang nampak" Maksudnya adalah, Dia Maha
Mengetatrui segala yang tersembunyi dari makhluk-Nya. Mereka tidak
akan-'nrelihatrya dan tidak akan menyaksikanny4 tidak pemah
melihatnya dan tidak pernatr menyaksikannya. Sesungguhnya ini
merupakan informasi dari Allah tentang perkataan mereka (orang-

orang musyrik), "Allah menjadikan anak, dan mereka menyembatr

tuhan-tuhan selainnyao" bahwa ucapan mereka dan perbuatan mereka

adalah batil dan tidak benar. Mereka berkata seperti itu atas dasar

kebodohan mereka. Dialah Tuhan Yang Matra Tahu segala yang

lampau dan yang baru, yang nyata dan yang ghaib dari mereka, tidak
ada sesuatupun yang tersembunyi atas Allah, maka informasi-Nyalah
yang haq, bukan informasi mereka.

Lafa^ ## marfu mubtada', dengan arti, r*ldr 'd.b'i.
Oleh karena itu, masuk huruf/a'dalam firman-Nyq S{1 seperti

dikatakan, 4t '*;ll g-iJr *\ o:;; "Aku berpapasan dengan

saudaramu ying baik, lalu aku berbaik kepadanya." Lafazh ir;;it
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menjadi marfu' jikaengkau menjadikan kalimat $t'*;tl dengan fa',
karena makna pembicaraan ini jika demikian, yaitu i *\ -,;;
At'*:ir6'c,;;J. Bila dijadikan dengan wau, laludikatakan 

"iSliif!maka laf;Eh o-*,Jjil maivzr sebagai sifat bagi Cl'. OJ"t karena itq
jitia firman-Nyq: 6!:i menggunakan wau, trraka.=#l d.t mer{adi
majrur karena mengikuti i'rab isim Allah. Maknanya Vut"i &r i6.i
tr/[Jig't@ti r'l.O dan lafazh {y{lUentaitu mengikuti &r or..-.
Boleh juga dibaca majrur bersama huruf fa', V,arena orang Arab
terkadang memulai pembicaraan dengan huruf/al seperti memulainya

dengan wau, serta dengan majrur, seperti bacaan Abu Amru,dalam
aya\ .;$fr dgi Namun, para atrli qira'at yang lain membacanya

dengan marfu'.tz7'

Menurut kami, qira'at yang benar adalah yang dengan marfu',
karena dua makna: Pertama, ijma para abli qira'at atas qira'at
tersebut Kedua,ke-shahih-annya dari sisi bahasa Arab.

Firman-Nyr, .a,hr.i-& {t{i"Ua*a Malw Tinggitah Dia
dari apa yang merelca persefutukon." Maksudnya adalatr, Allatr Maha

Tinggi dari kesyirikan orang-orang musyrik dan penyifatan mereka

kepada-Nya

CCC

;jfr 4,gd fr r; @ 6i13c,;r; ey S &
't'i#'i3; v 6;,J {F flfi@ a+rrlr

tnt Nafi', HamzalL dan Abu Balor membacanya dengan marfu' lv.
Ahli qira'at tainnya membacanya dengan majru eJ,ra kembali kepada ftman-

Nyq \Jiitprr ... ir !r;.il
Adapun bac8an marfu'adaleh tfiabar ntrtUda ),ang tidak disebutkan, seaka&
akan be*ata, dy i. Li&rrt H$j ah Al Qir a' at @il. 49 I ).
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"Katal<mtlahr'YaTuh.ar*,uriikoFngl<orrsurrgguh-sungguh
hendak menpulilwtl<frr. lnpful* adzab y arJg diancarnl<mt

lnpailo merela, ya Tuhanku, mf,ka jangarrlah Engl<,ou

iadil<on alu bqada di artara orang.or(mg ydng zlwlhn'.
D an sesu.rJgguhrry a Karrfi b qrm.benm l(uas a untuk

menpulilwtlran l<epadanw apa y ang l<cnri ancarri<mt
lnpfu mqeka." (Qr. Al Mu'minuun l23l: 93.95')

Takwil fiman Altah: js tj @ <*L(, ej (t 6 ,$
@ {'i# l# 6 {r,i 6 &Gg @ a#1i ;fi j -#

(Katahanlah, "Ya Tuhanhu, jiha Enghau sungguh-sungguh hendok
memperlihatkan kepadaku adzab yang diancamkan hepada mereha,
ya Tuhonhu, maka janganlah Engkau jadikan ahu berada d,i antara
orang-orang yang zhalim." Don sesungguhnya Kami benar-benar
Kuasa untuh memperlihatkan kepadamu apa yang Kami ancamkan
kepada mcreka)

-"\Allah 
Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, "Katakanlatr watrai

Muhammad, 'Ya Tuhanku, jika Engkau sungguh-surgguh akan
memperlihatkan kepadaku adzab yang diancamkan kepada merek4
maka janganlah Engkau mematikanku dengan sesuatu yang Engkau
gunakan wrtuk mematikan merek4 dan selamatkanlatr aku dari siksa-
Mu. Janganlah Engkau jadikan aku temrasuk orang yang musyrik,
akan tetapi jadikanlah aku temrasuk orang yang Engkau ridhai dari
para wali-Mu'."

Firman-Nya, ,# {Ci 'Maka janganlah Engkau jadikan
aht," merupakan jawaban bagi firman-Nya, rio;$*Jika Engkau
sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadafu." Antara
keduanya dihalangi dengan kata seru. sekiranya sebelumnya tidak ada
balasan, maka hal itu tidak diperbolehkan dalam pembicaraan. Tidak
bolch berkata $j)ri fu.:$ ,P t.{;ri "Wahai Zaid, berdirilatr. Ya
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Tuhan, ampunilah," karena kata senrnya sebagai . Demikian
juga kata perintah sesudahnyq tidak boleh dimasuki huruf /4' dan

w au, keotali sebagai j awaban bagi pembicaraan sebelumnya.

Allah lalu berfimran" @ {'i# i35U,6f;,J&CY 
uDan

sesungguhnya Kami benar-benq Kuosa untuk memperlihatkan

lrepadamu apa yang Kami ancankan lepada mereka-" Maksudnya

adalah, sesungguhnya I(ami, watrai Muhammad, marnpu

memperlihatan kepadamu siksa yang Kami tunrnkan kepada orang-

orang musyrik, maka janganlah engkau bersedih atas pendustaan

mereka kepadamu. Sesunggubnya l(ami mengakhirkan hd itu sestrai

ketetapan dalam Al Kitab.

ooo

ifi i',is@ si,*-q 16 t?'ryi Us A 3i ej
e#.5;J'11,1$@*!iAi*fieq

"Tolal<lahpefuuatankm*mrl"lelailenganyarJglebihbdik.
I<omilebih nwngetalai aba yornlgnr.relic sitarl,frJ. Dart

l<aal<anlah,'YaTuhnicualilballnfumglnpfu EnCkau
d$ibisil<an bisilsrJ syetan. Dan alcubulindung (fu)
l,cp ado hdk*u y o Tuhariu, ilari l<cdaongarr ns elta

l<cpadalcu'." (Qs. Al Mu'minuun l23lz 96,98)

ffiW;#'6#htrEffid*fi6
(Tolalclah perbu.otan buruh rurefu dengan yang lebih bdh. Karni
lebih nungetahui apa yang nurefu sifatlcan Dan kotakanlah, "Ya
Tuhanku ahu berlindung kepada Engkau furi bisifutt-btsikort
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syefrrr. Dan aku berlindung lpula] kepada Enghau ya Tuhanku,

dari kedatangan mereka kepadaku.')

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, "Tolaklatr
perbuatan buruk mereka, wahai Muhammad, dengan sikap yang lebih

baik, yaifu memaafkan mereka dan bersabar atas perlaktran bun*
mereka. Inilah perintatr Allah kepada Nabi SAW sebelum turun

perintah perang.

Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para ahli takwil
dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25741. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari - Ibnu Juraij, dari Mujahid,

tentang firman-Nya ,i5 A ,ti {J "rou*tah -perbuatanburuk mereka dengan yang lebih baik " ia berkata,

"Maksudnya adalah, berpalinglatr kamu dari perlakuan buruk
metreka."lm

2574i: Mtrhammad bin Abdut A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur mencereitakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al Jazri, dari Mujahid,
tentang firman-Nya,'4fri '$ e ,4t '{1 "TolaHah

' perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baih" ia berkata,

"Maksudnya adalatr salam, ucapkan salam kepadanya jika
engkau bertemu dengannya. " 

r2R

25743. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&trrazzaq memberitahukan kepada lerni, ia berkata:

r22 As-Suyuti dalam Ad-Dtr Al Muttsnr (6tll3), dinisbatkan kepada Abd bin
Humaid dan Ibnu Al Mundzir dari Mujahid.

t273 Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al W'an Q1483) dan Ibnu Athiyah dalanr
, .Al Muhurw Al Wajiz (4/155).
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Ma'mar memberitahukan kepada l<ami dari Abdul Karim, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.'nn

25744. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kaqf dari Al Hasan, tentang firman-

Nya, "itlJi lA A ,;i'ef "TolaHah perbuatan buruk

mereka dengan yang lebih baik" dia berkata "Maksudnya

adalah, demi Allah, ia tidak akan dapat diperoleh seseorang

sebelum dapat menahan amarah dan memaafl<an hal yang

dibenci."1275

Firman-Nya: €r;.;rq{6 !} "Kami lebih mengetahui apa

yang ,nerelca sifatkan" Maksudnya adalah, Kami lebih mengetatrui

apa yang mereka sifatkan kepada Allah, kedustaan dan olok-olokan

yang mereka buat atas-Nya, serta perkataan buruk yang mereka

katakan kepadamu. Kami akan memberikan balasan kepada merekq

maka janganlah engkau bersedih atas perkataan buruk qereka

kepadamu.

Firman-Ny r. g,Iil{t e!3 o,,4Ifi#$3"Don tratakantah,

'Ya Tulwnfu afu berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisilcon

ryetan'," Maksudnya adalatr, Allah berfirman kepada Nabi SAW,

"Katakanlah, wahai Mtrhammad, 'Aku berlindung kepada.-Mu, wahai

Tuhan, dari cekikan bisikan dan rayuan syetan'."

Al hanz sama artinya dengan al gamz, Benttrk jamak al hamz

adalah al hamazaat.

Demikian penalovilan kami, sesuai penakwilan para atrli takwil
yang menyebutkan riwayat berikut ini:

25745. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

Abdunazzaq dalam ta$irnya (3 I 420).

Ibnu Athiyah dalamAl Muhuru Al Vqiiz (4/155).

t274

tn5
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: , tentang firman-Nya, d#st e# b \ili 6 .$3'oo,
katalcanlah, 'Ya Tuhanht aht berlindung kcpada Engkau dari

bisikan-bisikan syetan'." Ia berkata, "Maksudnya adalah

pencekikan mereka atas manusia. Itulah bisikan-

bisikannya."r276

x'irman-Nya: fi!fi 3 {,t -iL, ltLN"orn aht berlindung

(pula) tcepada Engkau ya Tuhanht, dari kedatangan mereka

kepadafu." Maksudnya adalah, katakanlah, "Aku berlindung kepada-

Mu, watrai Tuhan, dari kedatangan mereka dalam segala urusanku."

Demikian maknanya, seperti riwayat berikut ini:

25746. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zudbetkata
tentang firman-Nya: grri 6 tt 4 Iti$ "Dan aht
berlindung (pula) kcpada Engkau ya Tuhanht, dari

lredatangan mereka kcpadaht." Ia berkata; "Maksudnya

adalah, pada urusanku walau sedikit."ru
1-!. eee

ercJ $ 16 t$'i:;I'& rsY{;3:${-J
ItU €,L e' W1 ig,$;-k eg q-W

4 );') !.
.)*-))-

" (Dernikirlnlah l<eadailr onmg.orctrJg l@fir iai, hingga
apabila datanglcematianlnpado seseofitng dmi mqelq, dio
bql<ato,'Y a Tuhanlcu kcn$oilil<arJlah aku (1,,e funia), dgff

tn6
tm

Ibnu Athiyah d^lamAl Murtoro Al Waiiz (41155) dari Ibnu Zaid.

As-suyuti dalam Ad-Dar Al Ma*sw (61114) dengan redaksinya, dan Al
Baghawi dalam Ma' al im At-Taruil dengan redaksinya tanp a isna&tya (4 I I 59).
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alilbfuffi anlrllyorrJg shdlih turtadq yorlgtelah alu
tingalllc,n'. Selcali.Mi ttdak. Sesznggzhnyd itu adalah

pulataan yang dlucapl<amyyo saia- Dan dihadapan mselca
ada dind,ing sarnpai luri mqela ilihangfldtlean."

(Qs. Al Mu'minuun l23h 99,100)

Tatrnil filmen Allahr oiJ,l ,!' i() t5t'3c
rtu#ryw-;r4'6;##rt;rL/4fi &6
@=a$-r; (lDemikianlah leeadaan orurrg4rrang kalir ituJ, hingga
apabila datang kematian kepada seseorang dari mcreka, dia

berkata, "Ya Tuhanku lcembalilcanlah ahu flce dunial, agar aku
berbuat amal yang shalih terhadap yang telah aku finggallcan n

Sekali-kali tidah Sesungguhnya itu odalah perkataan yang
diucqkannya saja Dan di hadapan mereka ada dindkg sanpai
hari mereka dibangkitkan)

Maksud ayat di atas adalatr, hingga apabila datang kematian

kepada seseorang dari merekq dan tibanya putusan Allah atas hal

tersebut di depan matq ia berkata, gHJ ,5 "Ya Tuhanht
lrcmbalikanlah aku,u ke dunia. W J:A#1Agoioh, berbuat amal
yang shalih.u Ihr karena agungnya sesuatu yang tetah ditentukan dan

terliha! baik berupa adzrib Allah yang berakibat penlrcsalan atas

perbtratan nusa lampau atau kebodohan mereka terhadap semua

bentuk ketaatan pada Allah dan permasalahan yang belum

terselesaikan.

Demikian penakrvilan karni, sesuai penakwilan para atrli takwil
lairurya" dan yang berpendapat demikian adalah:

25747. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ma'syar, ia bertcata: .Mtrharnmad bin
Ka'ab Al Qardhi membacakan ayat ini atas kami, i€ $rti

-
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',^ gpsJ # i6 4i 'i:;3 "(Demikianlah kcadaan orans-
' orang lcafir itu), hingga apabila datang kematian kepada

seseorang dari rnereka, dia berkata, 'Ya Tuhanht
kembalikanlah afu (ke dunia)'," Muhammad lalu berkata,

"Mereka hendak ke mana? Apa yang mereka inginkan?
Mengumpulkan harta, menanam pohon, membangun gedung,

atau membedah sungai? Ia kemudian berkata, W 3:d lF
L$ q'Agar aht berbuat amal yang shatih terhadap ying
telah aht tinggalkan'. Allah lalu berfirman, 'Tidak, sarna

sekali' . 
rr t278

25748. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada lerni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Ny 
", $rX{t 76'yo Tuhanht kembalikanlah

aht," dia berkata, "[ni dalam kehidupan dunia. Tidakkatr
engkau melihat Allah berfimran, 4f i:A i( (+ V
'(Demikianlah keadaan orang-orang kalir itu), hingga

- apabila datang kcmatian kepado seseorang dari mereka'.
a"' Yaitu ketika dunia telatr terputus dan ia menyaksikan aktrirat

dengan mata kepala sebelum ia dicabut nyawanya."rzD

25749. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepadalu dari Ibnu Juraij, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda kepada AisyalU "Jika malaikat
melihat seorang tnukmin, mereka berkata, 'Maukah engkau

aht kembalikan kc dunia?' Orang mulonin tersebut berkata,' 
'Ke negeri yang penuh kcgelisahan dan kcsedihan? Cepat

bawa aht mengludap Allah'. Adap,m orang kafir, dikatakan
lrepadarrya, 'Maukah engkau aht kcmbalikan kc dunio?'

11 n* Katsir dalam tafsimya (loll47).
14e';'As-suyuti d^lam Ad-Dar Al Mottsur (6/114), dinisbatkan kepada Ibnu Abi

Hatim dari Ibnu Zaid.
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Orllrs kafir tersebut meniawab, 'oo f5# @ gi*j 6
Lg,q(,$ 'fo Tuhanht kembatilanlai atu (kc dunia),

agar aht berbuat amal yang slalih terlwdap yang telah aht
tinggalkan'."

25750. Al Husein bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernatr

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Ny u, 617i
4HJ # J6 L;:rt',i13'iti "lDemrkiantah kcadaan omns-

orang kalir itu), hWga apabila datang kcmatian kepada

seseorang dari merelca, dia berkata, 'Ya Tuhanht

lrembalilantah aht (kc duniQ'." la berkata, "Maksudnya

adalah orang-orang musyrik."rrr

Ada yang mengatakan batrwa ayag gfiJ S "Yo Tuhanht

lrcmbalilanlah alu (fu dunia)' permulaan pembicaraannya yang

menjadi khitab adalah Allah. Kemudian dikatakan gHJ, khithab

pembicaraan tertuju untuk umum, karena "Aflatr" dengan benttrk

h:nggal. Mengapa demikian? Sebab permintaan mereka untuk kembali

ke dunia ditujukan kepada para malaikat yang mencabut nyawa

mereka, seperti disebutkan oleh Ibnu Juraij, bahwa Nabi SAW

bersaMa demikian. Mengapa diawali perkataan Allah? Sebab mereka

meminta tolong kepada-Nya, kemudian meminta tolong lagi kepada

para malaika! agar dikembalikan ke dunia.

Sebagian pakar bahasa Kutrah berkata: Dikatakan demikian

karena berkenaan dengan penyebutan sifat Allatr atas Dzat-Nya

sendiri, sebagaimana firman-Nya,@ W 3i jj [i & SiiL 3i3

"Dan sesunguhnya telah aht ciptalwt lcamu sebelum itu, Padahal

Ibnu Athiyah dalam lI Muhoto Al Wajiz (41156) dan As-Suyuti dalan Ad-
D.tr Al Marrtsu (6lll4),dinisbaflon kepada lbnu Al Mundzir dari lbnu luraij.
Ibnu Athiyatr dllam Al Mulwro ,4,1 Waiiz (41156) dan Al Qrthubi dalam
taBirnya (l7la9).

t2r0
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lramu (di walau itu) belum ada sama sekali" Pada sejumlahayatdalam
Al Qtr'an, dan ini sesuai dengan yang telah disebutkan.t2s2

Firman-Nya: 
ug"Srkolr-kalii 

tidak" Maksudnya adalah, agar
aku bisa beramal shalih, yang telah aku tinggalkan sebelum hari ini.
Aku telah menyia-nyiakan serta tidak memanfaatkannya.

Firman-Ny r, "-k 
"srtcati-katii tidak" Perkaranya tidak seperti

yang dikatakan oleh orang musyrik ini; Tidak akan kembali f,e dunia,
dan tidak akan di kembalikan kepadanya W j W 6y
"Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja."
Yakni, kalimat iru, gr$J # "Y, Tuhanht kernbalikanlah afu (ke

dunia)" maksudnya adalah, Orang musyrik inilah yang
mengatakannya.

Demikian maknanya, seperti dalam riwayat berikut ini:

25751. Yunus menceritakan .kepadalu, ia' berkata: Ibnu Watrab
memberitahukan kepada kami. ia berkata: Ibnu Zaid berkata

- tentang firman-Ny 
": W'i tf$i* "srt*ti-tuti tidak.

"- Sesungguhnya itu adatah perkataan yang diucapkannya
saja," dan ia hartrs mengucapkanny^.rr* U. ,."rV, ol,'Don
di hadapan mereka ada dinding." Ia berkat4 "Dihadapan
mereka ada pembatas yang menghalangi antara mereka' dengan usatra untuk kembali ke dunia, yaitu hingga Hari
Kebangkitan (Hari Kiamat) dari kubur mereka. Al barzaldt, al
haj iz, dan al mahlah berdekatan secara malsla."

Demikian penakwilan kami, sesuai penakwilan para mufassir
dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25752. Muharmad bin Sa'd menceritakan kepadaktr, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

'!' lm-niaj dalam Ma'ani Al Qar'an (4121,22).
"- Ibnu Katsir dal"m tafsimya (10/146).
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kepadalnr dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang finnan-
Nya, '"fir:- rj-Jt$ *6 ,r"Dan di hadapan mereka ada
dind@ sampai hari mereka dibangdtkan," dia berkata,

"Maksudnya adalah ajal sampai waktu tert€ntu."re

25753. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,
dari Said, tentang firman-Nya, Ur*ft *"Dan di hadapan

mereka ada dinding" ia berkata" "Maksudnya adalah sesudah

kematian."rat

25754. Abu Hamid Al Humsi Ahmad bin Al Mughirah menceritakan
kepadaku, ia berkata: Abu Haiwatr Sruraih bin Yazid
menceritakan kepada . kami, ia berkata: Artha'ah
menceritakan kepada kami dari Abu Al Hajfaj Yusuf, ia
berkata: Alu pemah keluar bersama Abu Umamatr trntuk

mengantarkan j enazah, lalu ketika jenazah tersebut diletal&an
dalam liang kubur, Abu Umamah berkata, "Ini adalahalam
barzakh, hingga mereka dibangkitkan."t2t6

25755. Ibnu Humaid menceritakan kepada lomi, ia berkata: Yatrya
bin Wadhih menceritakan kepada lomi, ia berkata: lvlAtha'r
menceritakan kepada l<ami dari Mujahid, tentang firman-
Nya, 6i:ii ilt$ #,L 6"Dan di tadapan mereka ada
dind@ sampai hqi mereka dibutgkitlcan," dia berkata,

"Maksudnya adalatr antara kematian dan kebangkitarr.,r28T

25756. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

Al Qurthubi dalan tafsirnya (lZl50) dari As-Suddi.
As-Suyuti dalamAd-Dw Al Moilsur (61116).
As-Suyuti dalam Ad-Dur Al Mantsur (6/116), dinisbatkan kepada Said bin
Mansur, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi llatim dari Syuaih bin Zaid.
Abu Ja'far An-Nuhas daJram Ma'ani Al Qtr'u (3/485) dan Al Qurthubi dalam
taftirnya (lZl50).

t2l1
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menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari
Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nyr, iJtU
'Afr."Ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan," dia

berkata, "Maksudnya adalah hijab antara mayit dengan

kembali ke dunia."t28s

25757. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujahid; dengan redaksi yang

semisalnya.

25758. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia.
berkata: Muhammad bin Tsaur mencereitakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Nya,U €16 6'rf;:- i ilt "Dan di hadapan mereka ada diicting-iampai
hari merelca dibangkitkan," dia berkat4 "Barzakh adalatr sisa

dunia."l2te

25759. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ab&mazzaq memberitatnrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, dengan

redaksi yang semisalnya.

25760. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada karli, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, Afrrj.$t$.*:fi i,;"Dan di hadopan
merela ada dinding sarnpai hari mereka dibangkitkan," dia

Mujahid dalam taftirnya (hal. 4E8), Al Baghawi dalm, Ma'alim At-Tarail
(41160), dan Al Mawardi dalad An-Nulut wa Al Uyun ( /67).
Abdurrazzaq dalam Aftirnya Ql42l), Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tatail
(4/160), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (4/67), dan Al Qurthubi
dalam tafsirnya (l2l I 5O).

l2Et
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berkata, *Al barzakh adalah antaxa kematian dengan

kebongftit41."nro

25761. Al Husen bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mrradz berkata: Ubaid bin Splaiman

menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Aku pematr

mendengar Adh-Dhatrhak berkata, "Al barzaHt adalah tempat

antara dunia dengan akhirat."tzot

eGe

<,j,i:6{i #S- ;{{.,ircfr<i )rLfi oU r,F

"Apabila sanglcal<ala ilitiup nah ddahJah adalagi
puulian nasab ili antara mrl":el<a padohmi iau don fidak

afu p"la ntsela salinsbutanyo.'
(Qs. Al Mu'minuun l23k 101)

rakwir riman Allah: .1; 
i15- ffi aCrtX uX 4ad $tt

6JiG- (Apabita sanghakala- iW"p naha tidaklah oai Ug
pefialian nasab di antara mcreha pada hari itu, dan tidah ada pula
mereka sat@ bertanya)

Para ahli tal$yil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat,

*5 A U SF "Apabila sangkakala ditiup." Tiupan mana yang
dimaksud dalam ayat ini dari duatiupan?

Sebagian berpendapat, "Maksudnya adalah tiupan yang
pertama." Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Al Mawardi dalam AwNuftat wa Al tlytn (4 lt60).
Abu Ja'far An-Nuhas doJrarr Ma'ani Al Qrr'm (3/485), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (4/160), Al Marvardi dalam An-Nukat wa Al Wffi @167),
dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (l2ll50).

n:n
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21762. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam

bin silm menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru bin

Mithraf menceitakan kepada kami dali Manhal bin Amru,

dari said bin Jubair, bahwa seorang laki-laki datang kepada
.Ibnu Abbas lalu berkata: Aku mendengar Allah berfirman, Y6

@ 6Jffi.{; #i ;i43.6"Matca tidaktah ada tagi

pirtatian nasab di antara merekn pgdo hari itu, dan tidak

ada pula mereka saling bertanya." @iJd6,#&ffi166
"sebahagian dan mereka menghodap kcpada sebahagian

yang lain berbantah-bantalwn" Ibnu Abbas lalu berkata:

Firman Allah, @l 6iv.(fr-{i ;-ri- ;i46'6i3 "Mot*
tidaHah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari

itu, dan tidak oda pula mereka saling bertattya," maksudnya

adalah tiupan yang pertama, maka tidak ada sesuatupun yang

tersisa di muka bumi. Sedangkan firman Allah, & "#',93
@ Itil'6 ,;fi'sebahagian dan mereka menghadal kepada

sebahagian yang lain berbantah-bantahan" maksudnya

!... adalah, ketika mereka masuk sgrgq sebagian mereka bertemu

dengan sebagian lain, maka mereka saling bertanya'rp

25763. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada lcalni dari As-Suddi, tentang fq"1o-
Nyu, @ <,;Yf:i.{i Xi- ;fi,?C{fi )$AU$F
"Apabila sangkakola ditiup mala tidaHah ada lagi pertalian

nasab di antara merelw Pada hari itu, dan tidak ada pula

rtn Al Hakim dalam Mutadrak Qt394), ia berkat4 "Hadits im shahih isnad-nya,

dan telah disepakati oleh Adz-Dzahabi." As'suyuti dalam Ad-Dutr Al Manmt
(6/116), ainiiUa*an kepada Said bin Mansur, Abd bin Humair, Ibnu Al
M*arir, setta Ibnu Aballafim dari Ibmr Abbas. Asy-Syaukani dalam Fath AI

Qodb(hal. t202).
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tnereka soling bertanya," ia berkata, "Maksudnya adalatr,

pada tiupan pertafrra." tB

25764. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr
menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari
Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, {j #S- ;ffi 66 fi
@ 6Ji6. "Malra tidaklah ada lag-pirtatian nasab di
antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka

saling bertanya," ia berkata" "Maksudnya adalatr, ketika
sangkakala ditiupkan, tidak ada suatu makhluk pun yang

hidup selain Allah. Sedangkan firman Allah, 6 &,#'[ij
@ 'oJ'^:$ "sebahagian dan mereka *rrghodop'kepada
sebahagian yang lain berbantah-bantahan" maksudnya

adalah, ketika mereka dibangkitkan pada tiupan yang

kedua."r2s

Abu Ja'far berkata: Maknanya menunri penalomilan ini
adalatr, jika sangkakala ditiupkan, maka semua yang ada di langit dan

di bumi pingsan, kecuali yang dikehendaki Allah. Tidak ada lagi
pertalian nasab di antara mereka pada hari itu yang dapat disambwrg,

dan tidak pula mereka saling bertanya dan saling mengunjungi.

Sebagian lain berpendapat "Maksudnya adalatr pada tiupan
kedua." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

25765. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Fudhail menceritakan kepada kami dari Harun bin Abi Waki,
ia berkata: Aku mendengar Zadzai berkata: Aku datang

kepada Ibnu Mas'ud namun orang-orang telatr berkumpul di

As-Suyuti dalam Ad-Dur Al Mantsur (6/116), dinisbatkan kepada Abd bin
Humaid dari As-Suddi.
Al Baghawi dalam, Ma'alim At-Tanzil (4/160) dan Al Qurthubi dalam tafsimya
(t2nst).
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nrmahnya, maka aku tidak dapat tempat duduk, sehingga aku

katakan, "Wahai Abu Abdunahman, aku adalah orang yang

asing, lirlu engkau meremehkanku?" Ia lalu berkata

"Mendekaflah, mendekatlah!' Aku pun mendekat, sehingga

tidak ada orang yang duduk antara aku dengan dia. Dia lalu

berkata, uKelak pada Hari Kiamat ada seorang harnba laki-

taki atau hamba perempum yang dipegang tangannya

dihadapan seluruh manusia. lalu seorang malaikat

menyerukan, 'Sesungguhnya ini adalah fulan bin fulan,

barangsiapa memiliki hak atasnya, silatrkan meminta haknya.

Pada hari ihr, seorang ibu merasa gembira, ia mempunyai hak

atas analmya, atau atas bapakny4 atau atas saudarany4 atau

ut"r r*-i'y" @ 6JiS-*; )€5- ;ffi;1,;J13 'Mot*
tidaHah ada lagi pertalian nasab di antara merela pada harl

itu, dan tidak ada pula merela saling bertanya'.'il2es

25766. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A[ Husen

- menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus
''"' 

menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah, dari

Zanzan" ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Mas'ud

berkata: Kelak pada Hari Kiamat seorang hamba laki-laki

atau perempuan akan dipeBmg, latu dihadapkan kepada

seltrruh manusi4 kemudian seorang penyeru menyerukan."

Setelatr itu ia menyebutkan hadits yang semisalnya. Namun ia

menarnbahkan: Allah lalu berfirinan kepada hamba tersebut,

"Berikanlatr hak-hak mereka!" Ia menjawab, "Wahai Tuhan,

dunia telah lenyap, lalu dad mana aku bisa memberi

mereka?" Allah lalu berfirman kepada malaikat, "Ambillah
dari amal shalihnya dan berikan kepada setiap orang sesuai

haknya!' Jika masih tersisa kebajikannya, meskipun seberat

r2e5 Ibnu Katsir dalam taftirnya (10/14t) dan Asy-Syagkani ddam Fath Al Qadir
(hsl. 1202).
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brji sawi, Allah melipatgandakannya untuknya hingga

memasukkannya ke dalam surga. Ibnu Mas'ud kemudian

membacakan firman Allah, 'z% Jn u!-i::" 3t Lp[{ fii(,y

@ qr; rA '$ u r. l-3 6 r,'i " sesungguthnya Altah
tidak Menganioya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan
jika ada kebajikan sebesor zarrah, niscaya Allah akan

melipat gandakanrrya dan memberikan dari sisi-Nya pahala
yan! besar.'t

Ibnu Mas'ud lalu berkata: Jika hamba tersebut adalah hamba

yang sengsax4 maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami,

kebajikannya telah habis dan orang-orang yang menuntutnya

masih banyak." Allah lalu berfirman, "Ambillatr dari amal

keburukan mereka dan timpakan kepada kebunrkannya, lalu
masukkan ia ke dalam neraka!"r2%

25767. Al Husein menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepadaku tentang firman-Ny a, )r!fi 4 ig
@ 6$:;r{i XS- 446fi",tpo|bilo 'or{kot-toditiup maka tidaHah da lagi pertalian nasab di antara
mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka'saling
bertanya,." Ia berkat4 "Pada hari itu tidak ada seorang pun

bertanya tentang nasab, dan mereka tidak saling

mempertanyakannya. I' 12'

25768. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kfini, ia berkata: Mutrammad bin Katsir
menceritakan kepadaku dari Hafsh bin Al Mughirah, dari

Qatadah, ia berkata, 'Tidak ada sesuatuptrn yang paling
membuat orang marah pada Hari Kiamat selain melihat orang

.-. yang mengenalnya, karena takut ada kesalahan atasnya."

Kemudian ia membacakan firman Allah, @J b,lfi +-;i-
ffi Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruit (41160).rP As-suyuti dalamAd-Du Al Montsw (6tll6).
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@i&o;;.*tii,fl@ ry {,a6@'J .^A; "Podo

hari lcetika monusia lari dari saudaranya, dari ibu dan

bapalmya, dari istri dan anak-anabtya. Setiap orang dari
merela pado hari itu ,nempurryai urusan yang cuhtp
menyibukkanrrya. " (Qs.' Abasa [80] : 34-3 7)t'zes

25769. Al Husein menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hakam
bin Sinan menceritakan kepada kami dari Sudus (teman

Sairi), dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasirlullah sAW
bersabd4 "Jika penduduk surga telah memasuki surga dan
penduduk neraka telah memasuki neraka, maka seorang
malailat penjaga Arsy menyerukan, 'Wahai para penuntut
lrezhaliman, mintalah balasan atas kczhaliman lralian dan
masuHah kc dalam sttga'."t$

ooo

,iL;y iiL -f, @ 6A)rip a{*,,\c,ii,;
Wc{ @'"-'1y-'i+ O'#W t-fi c"pfr

5#Q;ii6
"Barangsia1ayorrsbrr:utintbangm(l<ebailcan)nya,mala

nsel<a ifiilah orcffrg.ofimg ydrJg dapatlebennamgan. Dort
barangsiapd ydrrg dngart tin$ffigdrJnya, mala mqela

ihilah or(mg.oraug yorrg rnerugilrart dirhrya send,iri, mqela
l@l<al di dalarnNqaka Jalwrart.Ivfnl<d mer:el<a dibal<m api

nual<a, dmt mqel@ di ilalont nrr:al<a iat ilalarnleadasn
cacdt." (Qr. Al Mu'minuun l23lz 102.L041

Al Baghawi dalaq Ma'alim At-Taruil (41160) dan Ibnu Athiyatr dalam Al
Muhurar Al Wajiz (41156).
Tidd( kami temulon atso imdalam literatur lcami.

t298
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[hebaikanJnya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat

keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka

mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka

hehal di dalam Neraka Jahanam. Muha mereka dibakar api neraha,

dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat)

Lafah, 'ii{; ;fr # "Barangsiapa yang berat timbangan

(kcbaikan)nya," maksudnya adalah, timbangan kebaikan dan

timbangan keburukannya.

Lafatu, 4j&5i f ,$fr " Mala mer e lca rtul ah o r ang- or ang

yang dapat keberuntungan," maksudnya adalah, yang kekal di dalam

SurgaNa'im.

Barangsiapa ringan timbangan kebaikanny% dut di.kalahkan

oleh timbangan kebunrkannya, '$5t fi+ t-ii q!ft !'Maka

merelra itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri." Mereka

telatr menganiaya nasib baik diri sendiri dari ratrmat Allah. '* O
'tD7lt "Merela tcetcat di dalam Neraka Jahanam."

Firman-Nya: lfi &;A S 'uut* mereka dibakar api

neraka." Maksudnya adalah, muka mereka dihanguskan oleh api

neraka.

Demikian penalnrilannyq seperti disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

25770. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajiaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu

Abbas berkata rentang firman-Nya, 3$1;i;;i ifr .uu*o
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mereka dibakar api nerakL," dia berkata, "wajatr mereka

terbakar 8pi."rm

Fiman-Nya. 6-i!{{q'd.; "Dan meret@ di dalam nerapa

itu dalam keadaan 
"o"ir.'i 

ti}n tB, artinya kedua bibir hancur

hingga tampak gigi- giginYa

Jadi, penakrrilan finnan ini adalah, kobaran api

menghanguskan wajatr mereka, hingga kedua bibir mulutnya hancur

dantinggal egnya.

Demikian penakwitan karni, sesuai penakwilan para ahli tatqdl

yang menyebutkan riwayat-riwayat berilart ini :

25771. Ali bin Daud menoeritakan kepadakrl ia berkata: Affiullalt

bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin shalih menceritakan kepada karni dafi Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nyq 6ig$.{t
"Dan mereka di dalam turaka itu dalam lceadaan cocat,tt dia

-"* berkata, "Maksudnya adalah datam keadaan cacat'"rsr

25772. Ibnu Basy menceritakan kepada karni, dia berkata: Yafuya dan

Abdurrahman menceritakan kepada karni, dia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al

Ahwash, dad AMullatr, tentang firman-Nyq 6j.g$. {t
"Dan mereka di dalarn neraka itu dalam keadaan cacat," dia

berkata, "Tidakkah engkau melihat kepala yang disisir,

natrrun gigl-gigi menjadi narnpak karena kedua bibimya

honcql?trrs02

Az-Ztlixj dalam l*g,ani At Qtr'an @B) dan Al Qurthubi dalam tafsimya

(tzt1s2).
At naghawi d?,larr- Ma,alim At-Taruil (4116l), Al Qurthubi dalam tafsirnya
(l2tls2),den Ibnu Kasir dalam tafsirnya (10/152)'

Abo l";frr An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qu'an (3/488), Ibnu Katsir dalam

ta&irnya (10/152), dan Al Qurthubi dalam taftirnya QA $4.

1300
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25773. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu

Al Ahwash, dari Abdullah, tentang firman Allah, e '{-,

5ji,$"Oan mereka di datam neraka itu dalam trcidian
cacat," dia berkata, "Maksudnya adalah, tidakkah engkau

melihat kepala yang disisir, namun gigi-gigi menjadi nampak,

karena kedua bibimya hancur?"r3o3

25774. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, 5ig|,'{: "Oan mereka di dalam

neraka itu dalam keadaan cacat," dia berkata, "Pernahkah

engkau melihat kambing yang terbakar wajahnya?"t3s

a@o

:r,s3'$6 @ 6i.53 q. K# {F,;'.1;*'f1
<iii(5(u)G34c*

t(Bul<ankah dldt dydt l{u tnlah dibacal<mlrcpadamu
sel<alimt, tcta$i t<ilnw selalu rnenAu.stal<mnya? Mqel<t
bqlata, 'YaTuhmrl<nrJi, kanrJi telah dilcuasai oleh

l<ei alwtan l<$rli, dfrrr ddalah l@nri ofi mg. or ctng y arrg se sot' ."
(Qs. Al Mu'minuun l23lz 105,106)

rarrwn rirman {flah: 63}*#:<'3{G {ti 6-t;K it
@ -atr ti(ur?i,ci, 4L6 tic@. @"*""hah avit-
ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sehalian, tetapi kamu selalu

13(B

t3(x
Ibid
Tidak kami temukan atso im dalam literaar kami.
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mendustahannya? Mereka berkata, t'Ya Tuhan kami, kami telah

dikuasai oleh kejahoton fomi dan adalah kart orang-orang yang

sesat-')

Dikatakan kepada mereka, 6));K dl*nu*rrkah ayat-ayat'

Ku." Maksudnya adalah ayat-ayat Al. Qrr'an yang dibacakan

kepadamu di dunia <,3.{3 q. ,iK *Tetapi kamu selalu

rnendustakannya." IGlimat ini tidak menggunakan latazh uyuqaalu"

unttrk mentrnjukkan bahwa indikasi ayat bisa dipaharni. :;i, q $6
G34($" "Yo Tulwn kami, kami telah ditwasai oteh treiahatan kami."

Para atrli qira'ot berselisih pendapat tentang qird'at ayat ini.

Mayoritas ahli qira'at Madinatr, Bashrah, dan sebagian atrli qira'at
Kufalr, membacanya dengan lwsrahpada huruf syintarrya alif, (!izi.

Mayoritas ahli qira'at' Kufah membacanya dengan fathah pada

hunrf syia dan dengan funfi alif,Gfl(il."ot

Pendapat yang benar adalah, batrwa kedua qira'at tersebut

merupakan qira'at yang masyhur, dan telatr dibaca oleh para atrli

qira'aLdengan satu makna Oleh karena ifri, qira'a, manapun yang

dibaca, telah dianggap benar. Penakwilannya adalall mereka berkata,

"Watrai Tuhan lemi, kami telatr dikalatrkan oleh apa yang telatr

Engkau ketahui dan apa yang telah dicatat (ditetapkan) dalam Ummul

Kitab."

Demikian penalm,ilan kami, sesuai penakwilan para ahli takwil
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25775. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Hikam
menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad

bin Abdunatunan, dari Al Qasim bin Abu Bazz,ah, dwi

1305 Haznh dan Kasa'i membacanya dengan humf aly'dan fathah pada huruf syin,

tt@.
Ahli qira'at lainnya membacanya dengan kasrah pada huruf syia uf41 tanpa

huruf arr, LihattufljahAl Qira'at(haL 49l).
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Mujahid, tentang firman-Nyu, Gli Lr{" :t$ "Ya Tuhan

lratni, l<ami telah dilansai oleh kciahatan lcami," ia berkat4

"Maksudnya adalatr, yang telatr ditetapkan atas kami."r3o6

25776. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nyu,C.iF iJ$
Gfir "Ya Tuhan kami, kami telah dihtasai oleh kejahatan

kanni," ia berkata, "Maksudnya adalah, yang telatr ditetapkan

atas kami."'307

25777. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husen

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid, dengan

redaksi yang semisalnya. *.,.-

25778. ... dan berkata: Ibnu Jwaij berkata: Kami mendengar bahwa

penduduk neraka memanggil para penjaga Jahanam, 'u-51X'63

@ vrff 'd6ig,3i4 grV:J f$. -i!A 
)(!i 4 " Dan

orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada

penjaga-penjaga Nerakn Jahanam,'Mohonkanlah kepada

Tuhanmu supoya Dia meringankan adzab dari kami barang

sehari'." (Qs. Ghaafir [a0]: 49) Namun malaikat tidak
menghiraukannya dan membiarkan mereka beberapa lama

sekehendak Allah. Setelatr beberapa 
" 
lama, mereka

menj awab, @,* e I f,U*,USl lF" 6'V;t3 " s i t ahtran

lralian berdoa. Dan doa orang-orang yang kafir itu hanyalah

sia-sia belalca'." (Qs. Ghaafir [a0]: 50) Mereka lalu

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 488) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(8/2s08).
rbid.

t3(r

BN
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memanggil Malaikat Malik dan berkata, uWahai Malik,

hendaknya Tuhanmu memutuskan atas kami!" Namun Matik

mendiarnkan mereka selama empat puluh tahun, kemudian

berkata kepada mereka, 6jgrKL"Kalian akan tetap tinggal

(di neraka 1nil." (Qs. Az'Zrrl'hruf $3}. 77) Orang-orang

celaka tersebut lalu menyeru Tghan mereka danberkata, ($

GE $L 39 Qsjvi @ <-,{9 (;i (u) G34 uF :;ib
@ 51,1}! "Ya Tuhan kami, lwmi telah dilansai oleh

lrejahatan kart i, dan adalah kami orang-orang yang sesat' Ya

Tuhan kanni, keluarlanlah kami daripadanya (dan

lrcmbalitrantah kami ke dunia), makaiika kami lcembali (iuga

kcpada kckaliran), sesungguhnya kami adalah orang-orang

yang zholim." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 106-107) Mereka

latu didianrkan selama umgr dunia, kentudian setelah itu

Allah menjawab mereka, @ 9;e {; W'lff"Tinggattah
dengan hina di dalamnya, dan ianganlah kamu berbicara

dengan aht." (Qs. Al Mu'minutrn [23]: 108)1308

257;t: ... ia berkata: Al Haiiaj menceritakan kepadaku dari Abu

Bakar bin Abdullah, ia berkata: Penduduk neraka memanggil,

"Watrai penduduk surga." Namun mereka tidak

menjawabnyq hingga dikehendaki Allah. Kemudian

dikatakan, uJawablah mereka!" Hubungan rahim danrahmah

telah terputus. Penduduk surga lalu berkata, "Wahai

penduduk nerakq muka Allah atas kalian! wahai penduduk

neraka, taknat Allah atas kalian! Wahai penduduk neraka,

tidak ada jawaban atas kalian! Apa yang kalian katakan?"

Mereka lalu berkata, "Bukankatr kami di dunia adalah bapak-

bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan

keluarga-keluarga katian?" Mereka menjawab, "Benar."

1308 As-Suyuti dalam Ad-Dtr Al Mantsur (61120), dinisbatkan kepada Ibnu Al
Mun&ir dari lbnu Juraij.
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Mereka lalu berkata , Y]6i:n1 Hii E tr i111'rr€4 l#)
@ 6-S3 & \:i,; 'ifr 6y'ti*pahkanlah kepada kami

sedikit air atau makanan yang telah direzekilcan Allah

lrepada lcalian". Mereka (paro penghuni surga) meniautab,

"sesungguhnya Allah telah nengharamlcan keduanya itu atas

orang-orcmgyang lcafir. " (Qs. Al A'raaf [7]: 50)t3'

25780. Al Hajjaj menceritakan kepadaku dari Abu Ma'syar, dari

Mtrhammad bin Ka'ab Al Qardhi, ia berkata: Abdah Al
Marwazi menceritakan kepadaku dari Abdullatr bin Mubarak,

dari Amru bin Abu Laila, ia berkata: Aku mendengar

Muhammad bin Kaab, yang satu menambahkan kepada yang

lain, berkata: Aku mendengar 
-atau 

ada yang menceritakan

kepadaku- bahwa penduduk neraka meminta tolong kepada

.malaikat penjaga nerakq "Mintakanlah kepada Tuhan kalian

agar sedikit meringankan siksa kami!' M+laikat lalu

menjawab seperti yang difimrankan Allah, dan -setelah
mereka putus asa, mereka memanggil, *Wahai Irrtalaikat

Malik, 
-Malaikat 

Malik berada di atas mereka, dan ia
memiliki tempat duduk di tengahnya, dan satu jembatan

tempat para malaikat siksa melewatinya, dimana ia melihat

ujungnya seperti melihat awalnya- silakan Tuhanmu

_ memutuskan atas kami 
-mereka 

meminta ksrn6fian-.rr

Malaikat Malik diam tidak menggub,ris mereka sglama delapan

puluh tahun dari hiturgan tatrun aktrirat, atau seperti yang ia

katakan, kemudian ia melihat kepada mereka Lalu Kl JE

@ 5j<! "Dia meniav,ab, 'I(alian akan tetap tinggat (di

ruroka ini)'." (Qs. Az-Zukhnrf [43]: 77) Ketika mereka

mendengar demikiaru mereka b€rkatq "Bersabarlah kalian,

siapa'tatru kesabaran itu bergrrna bagi kita seperti halnya

penduduk drnria yang bersabar atas ketaatan kepada Allah!'

r3B Tidak karni temukan atso intdalam literarnn kami.
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Mercka pun bersabar. Beberapa lama mereka bersabar, hingga

disenrkan atas mereka o.6 C $i { Gfi -L4; 
'fifr

@,#"Sanna saia bagi kita, apalwh kita mengeluh ataulcah

OirsiOw. Setali-t@li kita tidak memptrryai tempat mtuk

meluilran diri." (Qs. Ibraatriim- l\:21) Ketika itu, berkatalah

iblis kepada merekq "elffi' #t.f;; # 6'e)4'i1 5t
,# d{4ry i(6 "sesunggtfuia Attah telah menianiilan

fizpaaani janii yang benw, don aht pun telah me4ianiipan

lrepadamu tetapi aht menyalahinya. selwli-kali tidak ada

lcelatosaan bagiht terludqmu." (Qs. Ibraahiim [la]: n)
Mereka itu mereka mencela diri mereka sendiri.

Mereka lalu diseru '6f iy;Hfi Ktfr' *';fi ;tf Lil
gT$Utt @ SiiK?sg!$ Jl" sr'rnggrhnva trcbencian

Allah (trepadamu) lebih besar daripada kebencianmu kcpada

dirimu sendiri lwrena kamu diseru untuk beriman lalu lamu

kaifrr." Mereka menimtab, "Ya Tuhan kami Engkau telah

mematikan kami.u (Qs. Ghaafir [40]: 10-11) Allah lalu

berfirman kepada *rr"tg \jU :,A'ifr C3 tiy'ti\ iA:t
@ 4Si ,Ft A'&E-V! +ri{-'r-b$ "Yang demikiin itu

adolah-lrarena tcaiu tra/ir apabila Allah saia disembah. Dan

lramu percaya apabila Allah dipersehttukan. Maka putusan

(selrarang ini) adalah pada Atlah Yang Maha Tinggi tagi

Maha besar." (Qs. Ghaafir [a0]: 12) Mereka lalu berkata,

"Kami masih belum Puttrs asa!"

Mereka lalu berdoa lagi dan berkata, 14;6 A;6 6A -C;

@ <lr;6tw i7L"Ya Tuhan kami, kami telah melihat

dan mendengar, maka kembalikanlah kami (kc dunia), kami

alwn mengeriatcan amal slwlih, se'sungguhnya kami adalah

orang-orang yang yakin'j.(Qs. As-Sajdah l32l:.12) Allah lalu

berfirmaq t-$ii ,* 'f \frS (i4 ii "Dan kalau Kami

menghendaki n9caia Karni akan berikan trepada tiap-tiap
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jiwa petunjuk." Tuhan berfirman, "Kalau Aku berkehendak,

Aku akan memberi pehrnjuk kepada semua manusia,

kemudian tidak ada lagt yang berselisih satu sama lain. ;{-1J

@ 4A .',l:S'*ir q fA'ti*!'i,bJa'5 "At*n tetapi

telah tetaplah Perlrataan daripada-Ku,'Sesungguhrtyo akan

aht penuhi Nerako Jahanarn itu dengan iin dan manusia

bersarna-sama. Malu rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan

lcamu melupalwn akan Pertemuctn dengan harimu ini'. AJlah

berfirrran, "Semua ,hal yang kamu tinggalkan akan kamu

lakukan hari ini." Zi^j (3y"Sesungguhrrya Kami telah

melupalwn kamu (pula)." @ |rfr.i XKq-i3Ji 4(i$fi
"Dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang

selalu lramu kcrjakan." (Qs. As-Sajdah 132): 13-14). Mereka

kemudian berkata, "Kami masih belum putus asa!"

Mereka kemudian berdoa_lagi dan berkata , ,# $t tA W
'J:41€3 6S?' ,1 # "Ya Tuhan kami,'beri tangguhlah

lrami ftcmbalikanlah kami kc dunia) walaupun dalah-waWu
yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau

dan alran mengihtti rasul-rasul." (Qs. Ibraatriim [lal aa)

Allahmenjawab, ;V:iHt1 ti d iSllSrU {1
<iij AAfr W 65i' u+,:t, A iL33 @" B,t*,koh

lramu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali
lramu tidak alan binasa? Dan kamu telah berdiam di tempat-

tempat lrediamon orang-orang yang menganiaya diri mereka

sendiri, dan telah nyata bagimu." (Qs. Ibraahiim [14]: 44-45)

Mereka lalu berkata, "Karli masih belum putus asa!"

Mereka lalu berdoa lagi dan be:ira4 & W,p' g,j:A:
35 U ,s!fi "Ya Tulwn kami, kcluarkanlah kami ,rrrayo
lcami akan mengerjakan amal yang shalih berlainan dengan

yang telah kami kcrjakan " (Qs. Faathir [35]: 37) Allah
menjawab, r#lF;L" f*; )* H{;e {#iJ'oan
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apakah kami tidak memaniangkan umurmu dalam tnasa yang

' cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir' dan

(apalah tidak) datang kepada lramu pemberi peringatan?,,

(Qs.Faathir[35]:37)Allahlalumembiarkanmereka
sekehendak-Nya, kemudian *"t "* mereka, {;i ,{f-K it
@ <'i.,SJ q,, ;rK'$o "But*nlah cvat-avat-Ku telah

diiacapan trepiaa tcalian semua, tetapi palian selalu

mendustakannya?" (A1 Mu'minuun l23l: 105)' Ketika

mereka mendengar itu, mereka berkata "sekarang Dia akan

mengasihi kita!; GSrW:1bC;\jG "Merepa berpata, 'Ya

Tuhan kami, kami telah dihnsai oteh keiahatan kamf ." Al

Kitab yang telatr ditetapkan atas kami, f 'AitEY6'i it[ qL

@:'Oon adalah kanni orang'orang yong sesat' Ya Tuhan

lcami, kBluarkanlah kami daripadanya (dan kcmbalilwnlah

kami trc dunia)."(Qs.Al Mu'minuun [23]: 106-107)

@ pj# {i WW JY"Allah berlirman, 'Tinsgatlah

_ ddgan hina di dalamnya, dan ianganlah pamu berbicara
''-dengan Aht'." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 108)

Ketika itu, terputuslan doa dan harapan mereka, dan mereka

saling pandang serta saling mencaci. Lalu ditutuplah atas

mereka.

Abdullah bin Al Mubarak berkata dalam haditsnya: Al Aztrar

bin Abu Al Aztrar lalu berkata kepadakq "Itul?h maksud

rirman Allah, (D Si t4 lt#-{i @ i'i+i{ iitr S' Ini adat ah

hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu), dan

tidak diizinkan kepada merelca minta udzur sehingga mereka

(dapat) minta udzur'." (Qs. Al Mursalaat [77]: 35-36)'3'0

25781. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

1310 Al Qurthubi dalam tafsirnya(l2l$$.
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kepadaku dari Abu Bakil bin Abdullah, ia berkata, "Demi

Dzat yang menurunkan Al Qur'an atas Muhammad, Tatrat

atas Musa" dan Injil atas Isa" tidaklah penduduk neraka berani

bicara sedikit pun setelatr itu kecuali isak tangis dalam

kekekalan yang tiada habisnya. " 
13 tr

25782. ...ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepadaku dari Abu

Ma'syar, ia berkaia, "Kami pernatr mengantar jenazatr, dan

bersama kami Abdullah bin Ja'far Al Qari'. Kami lalu dudttk.

Abu Ja'far lalu menepi dan menangis, maka ia ditanya"

'Apakah yang membuatmu menangis, wahai Abu Ja'far?' Ia

menjawab, 'Zatd bin Aslarn memberitahukan kepadaku

batrwa pendudtrk neraka tidak dapat bernapas'."r3r2

Firman-Ny"r@ <n|ti(U)"Dan adalah Kami orang-

orang yang sesat." Maksudnya adalah, sestrngguhnya kami adalatl

orang-orang yang sesat darijalan yang lunrs dan benar.

ooo

{;WlfAJ6@ <,N1E$Li9thc";S-ei
@pj#

"i a Tutwr l(nni, bhwrt<niah t<mi dmip admty a (dffJ

l<enrfulilcrrrtlahl<arJiklfu nid),makoiilir-l<anril<en$ali(iuso
l<ep ado l<eldtr orli, sesungguhny a kfini addoh ofi mg' or trrg
y@tgrJwlhru" Nlah "Tingdlahl,aliffrilengan
lfuw di dalmmya, ilan iorltgoliah kalinrJ berbfurt ilerryur

Alg,,t.o (Qs. AI Mu'minuun l23lz 107.108)

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(82509),t€rtulis dalam manuskrip lafazh 6Jrtt,

dan yang benar adalah yang lcami cmtumkan.
Tidak karni temukan dso ini dalam literafir kami.

13u

13t2
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rakruir firman Atlah: i6 @ <;,\fi (g'# i9 Ag.F-g;
@ gK 1; W '6 (Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami

daripadanya [dan kembalikanlah kami ke duniaJ, maka iiha kami

kerubali liuga kepada kekaliranJ, sesungguhnya kami adalah otang-

orang yang zhalim.' Allah berftrman, "Tinggallah kalian dengan

hina di dalamnya, danianganlah kalian berbicara dengan Aku')

Maksud ayat di atas adalah, Allah berfirman menceritakan

perkataan penghuni Neraka Jahanam, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah

kami dari nerak4 dan jika kami kembali lagi kepada kekafiran, maka

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim."

x'irman-Nya: W W Jv",euol, berfirman, 'Tinggallah

dengan hina di dalamnya'." Maksudnya adalah, Allah berfirman

menjawab permintaan mereka, "Tinggallah kalian dengan hina di

dalam neraka dan janganlah kalian berbicara dengan-Ku." Ketika itu,

putus asalatr mereka dari harapan mereka. Latazh \fi betasal

aan o'€.:;i*;-'$;,*i ctry.+l L.* IU.II A,a tt*rt (a.i'cll:+

,f'$Ve.
Firman-Nya, g;# *i "Dan ianganlah kamu berbicara

dengan alati' Saat itu orang-orang miskin merasa putus asa dari jalan

keluar.

Demikian penakwilan kami, seperti riwayat-riwayat berikut

ini:

25783. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

dia berkata: Sufyan menceritakan keapda kami dari Salamalt

bin Kuhail, ia berkata: Abu Za'ra' menceritakan kepadaku

dari Abdullatr dalam kisah yang disebutkannya tentang

syafaat, ia berkata: Jika Atlah menghendaki untuk tidak

mengeluarkan seseorang dari neraka, maka Dia mengubah

wajah dan kulit mereka. Lalu datang seorang mtrkmin hendak
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memberikan syafaat kepada mereka, ia berkata, "Wahai
Tuhan!" Tuhan lalu berfirmatl "Barangsiapa kenal seseorang,

silakan mengeluarkannya dari neraka!" Orang mukmin pun

datang dan melihat-lihat, namun ia tidak menemukan seorang

pun yang dikenalnya. Lalu ada yang berkata, "Wahai fulan,

wahai fulan!" Ia menjawab, "Aku tidak mengenalmu."Ketika

itulah mereka berkata, @ 5rlS 69$; i9 QV*F-gj
uYa Tuhan lcami, keluarkanlah kami daripadanya (dan

lrembalilcanlah kami kc dunia), mala jika kami kembali (iuga

lrepada kckafiran), sesungguhnya karni adalah orang-orang
yang zhalim." Dialalu berfirm*, @ 9$)$ t||-'r\ JG

"Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah lmmu

berbicara dengan Aht.u Kemudian ditutuplah Neraka

Jahanam atas mereka, dan tidak seorang pun dari mereka

yang dapat keluar.r3r3

25784. Tamim bin Al Muntasir menceritakan kepada kaq.ri, ia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari

AI A'masy, dari Amru bin Munatr, dari Syatrar bin H4usyab,

dari Mu'dy bin Karb, dari Abu Darda', ia berkata: Penduduk

neraka tertimpa kelaparan yang membuat mereka tersiksq

maka mereka minta pertolongan, lalu ditolong dengan Dhari'
yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan Dhari'
tidak berguna sama sekali bagi mereka. Mereka lalu minta
pertolongan lagi, lalu diberikan makanan Dzi Ghusshah,yang
jika mereka memakannya maka ia melekat dalam

tenggorokan mereka. Mereka lalu teringat bahwa ketika di

dunia mereka mengalirkan makanan yang melekat di

tenggorokan dengan air, maka mereka minta pertolongan

agar diberikan air. Lalu diangkatlah Al Hamim yang berada

dalam besi kepada mereka, yang jika sampai ke wajah, maka

r3r3 16n, Abi Hatim dalam tafsirnya (8/2508).
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dapat memanggang wajah mereka, sedangkan jika mereka

meminumnya maka terpotonglah isi perut mereka"'

Mereka lalu memanggil Matik, 'Hendaklatr Tuhanmu

memutuskan atas kami!" Namun Malik membiarkan mereka

selama seribu tatrun. Kemudian Malik berkata kepada

mereka, "sesungguhnya kalian kekal di dalam neraka'"

Mereka lalu memanggil para penjaga Jahanam,

"Mohonkanlatr kepada Tutran kalian agar meringankan siksa

atas kami, sehari saja." Para penjaga Jahanam menjawab,
,'Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian yang

membawa bukti-bukti kebenaran?u Mereka menjawab, "Ya;

benar." Para penjaga Jatranam lalu berkata, "Berdoalah, dan

tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan!"

Mereka lalu berkata, "Kami tidak menemukan seorang Pun

yang lebih baik dari Tuhan kami." Mereka kemudian

menyeru kepada Ttrhan mereka, GE €,'i ig QGF V
-'@[6jl!tr "ya Tulwn latni, kclumkanlah kami

. iaripadanya (dan kcmbotikanlah knmi ke dunia), maka iika
kami trcmbali (iuga kcpada kckafiran), sesungguhnya kami

adalah orang-orang yang zhalim." Allah lalu

menjawab ,@ i&)*;W'# "Tinggallah dengan hina di

dalamnya, dan ionganlah kamu berbicara dengan Aht'"
Ketika itulah mereka merasa putus asa dari berharap

kebaikan, dan mereka mencela diri mereka dengan kecelakan

dan kenistaan.t3ta

25785. Mutrammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepadaktr, ia

berkata: Ashim bin Yusuf Al Yarbu'i menceritakan kepada

kami, ia berkata: Qutbah bin Abdul Adz Al Asadi

menceitakan kepada kami dari A'masy, dari Syamar bin

r3r{ At-Tibrizi dltrram Misyka Al Mashabih dengan redalsi yang sepertinya (5686)

dan Al Hindi dalam Karu Al Unnal Q9527).

I
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Aftiyah, dari Syahar bin Husyab, dari Ummu Darda, dari

Abu Darda, ia berkata: Rasutullah SAW bersabda"

"Penduduk neraka merasakon kelaparan.... " Kemudian ia

menyebutkan hadits yang serupa dengannya.t3r5

25786. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

Al Qummi menceritakan kepada kami dari Harun bin

Alnltazah, dari Amr bin Murratr, ia berkata: Penduduk neraka

pada setiap tujuh putuh tahun, melihat Malik (penjaga

neraka) lalu mereka mengharapkan pertolongan, Malik lalu

menjawab atas mereka dengan satu kata. Kemudian mereka

tidak melihatnya lagi selama tujuh puluh tatrur. Mereka.

kemudian meminta pertolongan kepada para penjaga neraka,

dan berkata, "Mintalah kepada Tuhan kalian agar
' meringankan siksa kami, sehari saja." Para penjaga neraka

lalu menjawab, "Mintalah kepada Tuhan kalian,

sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih pengasih dari

Tuhan kalian." Mereka lalu menyeru kepada Tuhan

mereka, @ 5irl, tg$L 39 wGFEj " ra ruhan trami,

lreluarlanlah kami daripadarrya (dan kembalilcanlah kami kc

dunia), malca jilm kani kembali (iuga kepada kekafiran),

sesungguhnya kami adalah orsng-orang yang zhalim." Allah

lalu menjawab,@ i&i{i W'fi "Ttngsallah dengan

hina di dalamnya, dan ianganlah kamu berbicara dengan

Aht.u

Ketika itulah mereka merasa putus asa dari berharap

kebaikan, dan mereka pun mencela diri mereka sendiri

dengan kecelakaan serta kenistaan. 1316

At-firmidzi dalam Sunan (2586) dan Al Mundziri dalan Targhib wa Tarhib
(4t48r).
Ibnu Athiyatr dalan. Al Muharru Al Waiiz (41157) dengan redaksi yang sama

taapa isnad, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51492).

13t5

1316
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25787. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny \ {i WW
@ g#3 "Tinggallah dengan hina di dalamnya' dan

iinganlah pamu berbicara dengan Aht," dia berkata, "t{'ku

mendengar batrwa mereka memanggil Malik, lalu berkata
,Hendaklah Tutran kalian memutuskan atas kami!' Malik

mendiamkan mereka selama empat putuh tahun, kemudian

berkata, .sesungguhnya kalian diputuskan tetap tinggal di

dalam neraka untuk selamanya'. Mereka lalu menyeru

kepada Tuhan mereka. Allah juga mendiamkan mereka
' 

selama dua kali lipat umur dunia'" Kemudian Dia

berfirman, @ ,#{;W'# "Tinggallah dengan hina di

dalamnya, danianganlah kamu berbicara dengan Aht'n

Mereka pun menjadi putus asa, dan tidak seorang pun yang

berbicara setelatr itu, melainkan hanya merintih dan

- 
" ^ 

menjerit."

Qatadah berkata "suara orang kaft di neraka sama seperti

suara keledai, mengeluarkan nafas dan menariknya dengan

tnerintih "r317

25788. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahtrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, dengan

redaksi yang semisalnya.

25789. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdultah bin Isa memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ziyad Al Ktrurasani memberitatflrkan kepada kami, ia

berkata: Aku menyandarkan hal ini kepada sebagian ulamq

t3t7 Ibnu Al Mubarak d^lm Az-Zurrd (hal. 9l), Abdunazzaq dalam tafsirnya

fzt422), dan AI Qnnthubi dalam taBirnya QA$r.
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tapi akd lupq tentang firman-Nya, @ ffi{; WW
"Tinggallah dengan hino di dalamnya, dan ianganlah kamu

berbicara dengan Aht." Dia berkata, "Mereka terdiam.

Tidaklah terdengar suahr bisikan kecuali seperti gemericik air

di bak tempat cuci tangan."r3r8

25790. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanlu

menceritakan kepadqkra ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakrya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyu, @ g|$$ W W "Tingsallah dengan hina di
dalamnya, dan ianganlah knnu berbicara dengan Aht," dia

berkata "Inilah firman Allah ketika mereka terputus dari

pembicaraan dengan-NY o,." t3 rg

oce

',;fi W56)]$(it',-gj4-,$i,stA-db; i'V,:iy

'Gj3
"S esn nguW a, ada segolongan dati hanrt a.hatrt *I(u
bqdoa (di fur.if,) , 'Yd Tuhan l<anri, l<anri telah bfrnm,

mala onrPun,lilah l<ffii dilrJ berilah l@nri r altmat dart
En3l<m odalah perrrberi raltmat yarrg Dalinsbaik'.u

(Qs. Al Mu'minutm 12312109)

Takwil firman Allah: Ut:.W <-,j3-a;Q'n3; i'( '{iy
@ 'GJr'#,Jtfgftg ;/6 Ts"sungs*nya, ada sesot6ngan dari

hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia), 'tYa Tuhan kami, kami telah

r3r8 Abdunazzaq dalam tafsirnya (21422).
r3re Ibnu Abi Hatim dalarntafsirnya(8D509).
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beriman, maka anpunilah kami dan berilah kami rahmat dan

Engkau adalah pemberi rahmatyang paling baih')

Lafazh, i'1 "sesungguhnya." Huruf ha' pada ayat ini

merupakan ha' yang disebut orang Arab sebagu ha' majhulah (tidak

diketahui). Dan, telah kami jelaskan maknanya pada bagian lalu, maka

tidak perlu kami jelaskan lagi di sini.

Lafazh, ,+qg,b; ltg "sesungguhnya, ada segolongan dori

hamba-hamba-Ku," maksudnya adalah, sekelompok hamba-hamba-

Nya yang beriman kepada-Nya, berdoa di dunia, (:il'. -gJ 
"Wahai

Tuhan lrnmi, kami telah berimdn," kepada-Mu dan Rasul-Mu serta apa

yang dibawanya dari-Mu. Glrg jTfrr"llono ampunilah pami dan

berilah lrami rahmat," kareiaEngkaulah pemberi rahmat yang paling

baik. Janganlatr Engkau mengadzab kami dengan adzab-Mu.

ooo

<'k"x il; -r& ";t'$s 
{{ W i3 iiu

'ttii;-n'*ti'#lffitqigfff 
CY

"IAlu. l<aliart meni adil<art mselcn kwh eiel<mt, sehinga
(l,csibul<on)lcalianmengeiekmselca,rnmiadil<trtl<aliart

lrrpammgingat Aku, d$J o,dalahl<lntu selala
mensrtawal<arrmsel<o.SesungguhnyaAlcumefi$sri
balasm l<epada mqela di hffi inir l<arenal<esabarun

rnqelrr,li sesungguhny o mrr:el<a if:.ilah orcmg'or(mg yolng

m.enarJg.' (Qs. Al Mu'minuun l23k 110'111)

rar<wil liman Allah: ;li,Ks *5 tsl^l'{{ W i\ilt
@ a;,ia'i'#1 W qifi €r o@ eK#' rLari hatian

menjadihan rureho buah ejbkan, sehingga [hesibukanJ halian



TabirAth:Ihabad

mengejek mereka, menjadikan lealian lupa mengingat Aku, dan
adalah kamu selalu mcnertawahan mcreku Sesangguhnya Aka
memberi balasan kepada mereka di hari ini, harena kesabaran
mereka; sesungguhnya mereka itulah orang4rang yang menang)

Allah Ta'arla berfirman: Wahai orang-orang yang berkata
kepada rutran mereka, @ 6-$itj(U)G3rW:4b6*yo
Tuhan lrami, lami telah dihtasai oleh kejalutan kami, dan adalah
lrami orang-orang yang sesat," kalian telah menjadikan mereka yang

berkata, @ '4;)1 i -YG;$6 EEgtillj *ro ruhan twmi,
lrami telah beriman, malca ampunilah kami dan berilah kami rahmat
dan Englcau adalah pemberi rahmat yang pal@ baik," sebagai batran

ejekan.

Dhomir la' darL mim pada firman-Nya,
kepada.;1y'.

Para ahli qira'at berselisih pendapat tentang ayat W
Sebagian ahli qira'at Hijaz,Bashrah, dan Kufah, membacanyardengan

kasrah pada huruf sia dan menakwilkan bahwa maksudnya adalah
ejekan.

Mereka berkata, "Jika ia dibaca dengan dhammah, maka
maksudnya adalah pembudakan dan penindasan."

Jadi, menurut mereka yang berpendapat demikian,
penakwilannya adalah, lalu kalian menjadikan orang-orang yang

beriman kepada-Ku sebagai batran ejekan, hingga hal itu melalaikan
kalian dari mengingat-Ku.

Mayoritas ahli qira'at Madinatr dan Kufah membacanya
dengan dhammah pada huruf sin,tszo i-iL. Mereka berkat4 "Maksud
lafazin ini dibaca deirgan dhammai atau trasrah adalah sanna."

t"o Nufi, Hamzah, dan Kasai membacanya dengan dhammahpadahurufsin, qr*-
Ahli qira'at yang lain membacanya dengan kasrah pada huruf sin. Lihat
HujjahAl Qira'at @aL 4n).
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Sebagian mereka menyebutkan batrwa mereka mendengar ofang Arab

berkata, e\i: ,€\l Aj A.. Mereka mengatakan demikian karena

manshub kepada kata .lnrJt, demikian juga kata ,ff ) €f , karena

demikianlah yang sering mereka katakan, juga pada perkataan mereka

datam men'jamak-kan kata u'nrJt :t'arlt dengan kasrah pada huruf ain,

dan u^erJr dengan dhammah pada hgruf ain. Meteka berkata, "Kami

m"*ilih dhammah pada tafaztr €iLJt karena ia lebih fasih dari pada

yang lain."r32r

Pendapat yang benar adalah, keduanya merupakan qira'at

yang masyhur dan batrasa yang dikenal dengan satu makna. Para

ulama menggunakan keduanya, maka qira'at manapun yang dibaca,

dianggap benar.

Berikut ini riwayat sebagian mufassir yang menyebutkan

perbedaan makna qira'at kasrahdengan qira'at dhammah.

25TgL Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan tena{a,tary, ia berkata: Ibnu Taidbetkata
-'-tentang firman-Nya, gh'iftiJt "Lalu kamu meniadikan

mereka buah eiehn , " dlu U!*ata, "Keduanya berbe da; fj.2
dengan dhammah dan dengan lwsrah. Altah berfirman, ({{i

WW irX.1;A:?$|4',i, #'oa, Kami tetah

mbninggikan sebagian merelca atas sebagian yang lain

beberapa deraiat, agar sebagian merelca dapat

mempergunakan sebagian yang lain'. (Qs. Az-Zt*,hrff P3i:
32) Maksud latazh $J" aA*, ayat ini adalatr, sebagian

mereka memberdayakan sebagian lain. Sedangkan lafafu

Eh aA*rayat ini maksudnya adalah, mereka (orang-orang

k ftt) mencela orang-orang mukmin. Jadi, kedua qira'at iru

berbeda maknanya." Dia latu me-mbaia firman All+, Ci:4t
C'F-'Xsit"LV# c,l36"ab$ -ij &'Y1 ,4; i

r32r 
,,,Ibnu Athiyah dal6 Al Muhoro Al Waiiz (51493), Az-Zr$ai dalam Ma'ani Al

W' m (4 D4), dan Al Qurthubi dalam tafsirny t (l2l $ 0.
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@SilS:W;;fS;,"DanSetiapkatipemimpintwumnya
berjalan meliwati Nuh, merelca mengejelorya. berkatalah
Nuh: "Jika lcamu mengejek Kami, Maka Sesungguhnya Kami
(pun) mengejelonu sebagaimana kamu sekalian mengejek
(kan i)'i Dia berkata "Mereka mengejek, seperti kaum Nuh
mengejek Nabi Ntrh AS."r322

Firman-xy", .rf) {P\ i{ "Menjadikan lamu lupa
mengingat Alan." Maksudnya adalatr, sikap kalian mengejek orang-

orang mukmin telatr membuat kalian lalai dari mengingat-Ku. ,K3
<,$;fr fii "Dan adatah lamu selalu menertawalan mereka."

Seperti disebutkan dalam riwayat berikut ini:

25792. Yunus menceritakan kepadakra ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, o;i dfi\ i{ "Meniaditan kamu lupa
mengingat Aht," dia berkata, "Perilaku mereka mengejek dan

menertawakan orang-orang mukmin menyebabkan lncreka
melalaikan A,llah." Dia lalu membaca firman Allah, Z-ii"ut
@'t{4-lfiia.i-li'ulsgVA"sesungguhnyaorang-orang
yang berdosa, adalah merela. yang menertawakan orang-
orang yang beriman. @ lfijJ ,ri{'""y',Sesungguhnya
mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat." (Qs. Al
Muthaffi fiin [83 ] : 29 -32)t3B

Firman-Nya: W qi;! W ,2y"sesungguhnya Aht
memberi balasan kepada rnereka di lwri ini, lcarena kesabaran

merelw." Maksudnya adalah, sesungguhnya Aku, wahai orang-orang

musyrik yang kekal di neraka, akan memberikan ganjaran kepada

orang-orang yang kalian jadikan bahan ejekan dan tertawan di dunia"
yang merupakan orang:orsng yang beriman kepadaku, W qifi
*Di lwri ini, karena lcesabaran mereka," atas hinaan kalian kepada

Ibnu Abi Hatim dalamtaftimya (El25l0).l?u,

tSzt Ibid.



mereka, serta ejekan dan tertawaan kalian saat di dunia. I '#1

iti[1ft " S e s un g guhny a m e r e tra i tut ah or an g' o r an g y an g me n ang'"

para atrli qira'at berselisih pendapat tentang lafazh -i31.

Mayoritas ahli qira'a, Madinafi, Bashrah, dan sebagian ahli qira'at

Kufalr, membacany a denganfathah padahuruf drt-#l yang artiny4

Aku berikan balasan ini kepada mereka.

Jadi, menurut qira'at ini, of berkedudukan manshub karena

kata kerj ',gf; Maknanya menurut mereka adalah iyrt ?fit'&$:h ,i\
i;jr, "S"'r*gg"h-Nva Aku hari ini akan memberi balasan kepada

*"r"ku dengan kemenangan; surga." Ada kemungkinan ia adalah

manshub dai sisi lain, dai maknanya adalah 't?q-'?:rti'fij& ;l
.iirr pri ,t ti t db E'rrr d t:k d. oi;g.uit P iifJ isesungguhnvd

frada hari ini Aku memberi balasan kepada mereka atas kesabaran

mereka, karena merekalah orang-orang yang menang, sebab telah

bersabar di dunia atas hal-hat yang menimpa mereka berkenaan

dengan Dzat Allah.'
'- 

Mayoritas ahli Kufatr membacanya dengan lcasrah pada huruf

alif sebagu mubtada'.ttze;il'ti b 7ritrit U$ "Ini adalah permulaan

dari Allah sebagai bentuk pujian."

Qira'at yang tepat adalatr qira'at dengan kasrah pada huruf

alif, tarcna lafazh''fi; bisa dimasuki dhamir ha' dan mim. rtiiil
bisa manshub padd dua kondisi, dan jika pada ha' da', mim, maka

tidak lagi bisa ditanrbatri irl, karena itu berarti bekerja dalam tiga jenis

manshub,kecuali dimaksudkan sebagai bentuk pengulangan, sehingga

i:l manshub dengan kata kerja yang tersembunyi, bukan dengan

#{;. Jika ia manshub dengan kata kerja yang tersembunyi, maka ia

:"gi tia* memiliki malna yang besar, karena balasan Allah kepada

SurahAI lvIu'mirullun

t32r Hamzah dan Kasai membacanya dengan lasrahpadahxut alif, {t
Ahli qira,at yang lain membacanya denganfathah pada huruf alif, $. Lrhat

Hujj ah Al Qira' d (hal. 492).
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para hamba-Nya yang beriman dengan strrga disebabkan oleh amal

shalih mereka ketika di dunia, dan pemberian balasan Allah kepada

mereka di akhirat adalah sebuatr kemenangan. Jadi, fidak ada

rnatmanya mensyaratkan perolehan kemenangan bagi mereka dengan

amal perbuatan. Kemndian menginforrrasikan batrwa mereka menang

karena mereka memang benar-benar orang-orang yang menang.

Jadi, penalrrilan ayat ini yaitu (1ika qira'af yang benar adalatt

seperti yang kami katakan), sesungguhnya pada hari ini Aku
memberikan balasan surga kepadamereka karena kesabaran mereka di
dunia atas perlakuan buruk kalian kepada mereka. Mereka pada hari

ini adalah orang-orang yang menang, dengan kenikmatan unhrk

selama-lamanya dan kemuliaan yang kekal abadi atas amal kebajikan

yang mereka lakukan di dunia serta mencari keridtraan di tengatr-

tengatr kebencian.

occ

;;.;i,5viq!r6@D
@r.tgr,9

" Nlah bqtmry ar'B uap a tafuricah lanany a l<annl tinggal
di bu'nni?' Mqela mmjawab, 'Karni tinggal (di hnrri) selwri
atiltsetengahharirmabtanyakanlahlnpad"ofi mg.ordrJg
yorng nrenghialtd." (Qs. Al Mu'minuun l23lz ll2.1l3)

raknil fiman Allah: -6i!r6@ {'-Viai,fi O4'€S
'u:$fr # $. ,fr 5 tb-Auan btanya, "Berapa tahinkah

'wi|G.fr\itOHt'f

lamonya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, oKami tinggal
(di buni) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada

orangarang yang menghilung. n )
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para ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat, 6i o 4'€
liu 31C "Berapa tahunpah lamanya lcamu tinggal di bumi?" dan,

i; A lUSq'"Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari:'

frrfuy"tit* ahli qira'a, Madinah dan Bashrah, serta sebagian atrli

qira'atKufah, membacanya sebagai khabar, '1'€ifi Juga firman-

Nya, .iiJ olfi.
Mereka menakwilkan bahwa Allah berfirman- kepada para

penduduk neraka saat mereka di dalam neraka, i:i ,8' ,t 4 '€

@ ai, "Berapa tahunlah tamyyg lramu-tinggal di bumi?" Mereka

menjawab pertanyaan Allah, ;.fifli($"xo*i tinggal (di buni)

sehari qtau setengah hari." Orang-orang yang sengsara lupa berapa

lama mereka tinggal di dgnia, karena dahsyatrya siksa di dalamnya.

Hingga mereka mengira hanya sehari atau setengah hari mereka

tinggal, padahat mereka telah lama hidup di dunia.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya sebagai kata

perintah kepada mereka agar mengatakan demikian.t3zs Seakan-akan

t3:A Hamzah dan Kasai membacanya tanpa huruf aly'dalarn bentuk kata perintatr, f

#,t#[*r*,, keduanya dalam ayat pertama, sedangkan yang lain

membacanya jrl sebagai bentgk khabar dari firman-Nya atau dari salah satu

hamba-Nya atau malaikat-Nya, kepada orang-orang yang dibangkitkan pada

Hari Kiamat dengan bertanya kepada mere}a tentang masa tinggal mereka

sesudah mereka mati.
Itu merupakan kata kerja yang ditunggu, dan maknanya telah berlalu, karena

berita tentang kiamat 
-mestipun 

ia belgm datang- berkedudukan telatt

berlalu, d* yung telatr berlalu dapat dipastikan keberadaannya (eksistensinya).

Jadi, berita rcntang kepastian Hari Kiamat seperti telah berlalu.

Alasan orang yang membaca sebagai kata perintatr # yaitu karena maknanya

adalah, dikatakan kepada penduduk neraka, "I(atakanlah, berapa lama kalian

tinggai di dunia?' seUagai perintatr kepada mereka agar mengatakan hal itu.

Digtmakanlah bentuk tunggal, namrm maksudnya jamalc, karena maknanyl

tedn aipaUami, dan orang. Arab sering menggunalGl bentuk lota nrnggal

dalam berbicara padahal maksudnya jamaL, sepelti firrran Allah, irC} qf r;
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Allah berfirman kepada mereka, "Katakanlah , '{i .itil ,, 4 '{
@ a;, 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal iiiumtZ'Padahal
redaksi yang ada menggunakan bentuk mufrad, tapi maksudnya
adalalr jamak, karena sudah bisa dipahami. Penduduk
Kufah memilih qira'at ini karena dalam mushaf mereka tertulis .tI
tanpa huruf alif, sedangtan dalam mushaf lain terhrlis dengan huruf
alif,,)tl.

Qira'at yang paling tepat adalatr sebagai Htabar,karena jika ia
sebagai kata perintatr, niscaya bunyinya dalam bentuk jarnak, karena
pembicaraan sebelum dan sesudaturya adalah dari Allah, kepada para
penduduk neraka, maka semestinya mengatakan lJlll jika pembicaraan

ini sebagai perintatr, meskipun boleh juga dengan kata tunggal, seperti
alasan yang telatr aku terangkan bagi yang membacanya demikian.

Jika demikian, maka menggunakan bentuk tunggal sebagai

benttrk khabar, dalam semua qira'at -{ari para atrli qira'at-
menjadi lebih tepat, karena yang demikian itulah yang dikend"dalarn
perkataan Arab. Jadi, penalorilannya adatalL Allah berfirman, "Berapa
lama kalian tinggal di dunia dalam hitungan tahun?" Mereka
menjawab, "Kami hanya tinggal sehari atau setengah hari, maka
tanyakanlatr kepada orang-orang yang menghitung, karena kami tidak
tatru, kami sudah lupa."

Para ahli talc\ ril berbeda pendapat tentang siapa yang

dimaksud dengan orang-orang yang menghitung.

Sebagian berpendapat batrwa mereka adalah para malaikat
yang mencatat amal perbuatan manusia, seperti disebutkan dalam
riwayat-riwayat berikut ini :

25793. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

6t uthttft am matnaqa ditujukan kepada selunrh manusia. Lihat Hujjah
Al Qira'at (ba[.493).
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menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada karni, semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, ,P
ir:15 "Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang

menghitung, " ia berkata, "Maksudnya adatah malaikat. " 
1326

25794. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.

Sebagian berpendapat batrwa mereka adalah ahli hisab.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

25795. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur mencereitakan kepada kami

dari Mamar, dari Qatadah, tentang firman-Nyq'U:ty$ ,#
'.- "Maka tanyakanlah kcpada orang'orctng yang menghitung,"

ia berkat4 "Maksudnya adalah ahli hisab."1327

25796. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman-Ny",iti$ 1fr7 "Malra tanyakanlah kepada orang'

orang yang menghitung," ia berkata, "Maksudnya adalah,

tanyakanlah kepada ahli hisab.' 1328

t326 Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 488), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8DSl2),
Al Mawardi dalam A*Nt/.at wa Al Uyan (4169), dan abu Ja'far An-Nuhas

dalam Ma' ani Al Qur' an Q I 489).
Bn Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D512) dan'Al Mawardi dalam An-Nukat wa

At Wn (4t6e).rzr 6ffirrrazza{ dalam tafsinrya (21423), Al Qurthubi dalam tafsirnya QAl56),
dan Ib,nu Hajar dalan Fdh Al Bwi (81444).
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Pendapat yang paling tepat adatah yang mengatakan bahwa
mereka adalah orang-orang yang menghitung bulan, tatrun, dan apa

saja. Boleh juga maksudnya adalah malaikat, manusiq atau yang lain.
Itu karena tidak ada dalil yang membuktikan bahwa yang benar adalah

salatr satu dari hal-hal tersebut.

eee

sr6@6,{5 ;K6fr5W14o1:fi
@tB{qL&LGa'66L

" AJlah bufinnan,'I(mrru fidak tingal (di fun'li) melainl<mt
sebqttar saia, lqlau l<snw se$rnggulvrya mengetalu.d'.

Mal<a aD al<ah l<anru mengir a, b ahw o sesznggutvry a l<orini
merciptol<orrl<f,irru secara main rulin (saia), ilanbahwo

l<anau fidak alsrJ dil<en$alil<an bpada l(arni?" *-
(Qs. Al Mu'minuun 1231: 114.1L51

'8"ry'ii&U\k#"ffi 6w"*#n:'X,
"Kon uti.dah tinggal [di bwtiJ mebinkan sebentar saja, kalau kanu
sesangguhnya mengetahuln Maka apakah kamu mengha, bahwa
sesungguhnya Kami menciptakan kamu secata main-main lsajal,
dan.bahwa kamu tidak ahan dihembalikan kepada Kami?')

Para atrli qira'atberbeda pendapat tentang ayat,$y 4, oL#
5.$ '.aAon berfirman, 'Kamu tidak tinggal [di bumtJ melatntran

sebentar saja'.'Setelah mereka berbeda pendapat tentang qira'at ayat
sebelumnyu, li'j'{ifi "nrropa tahunkah lamanya lcamu tinggal."

Pendapat kami dalam hal ini sama seperti yang kami sebutkan
pada ayat sebelurrnya. Penakwilannya yaitu, Allah berfirrran kepada
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mereka, 'Tidaklah kalian tinggal di bumi kecuali sebentar sekali, itu

pun jika kalian mengetahui berapa lama kalian tinggal di sana."

Firman-Nya: 63 '6gL *1 f6 uMaka apa*ah *amu

mengira, bahwa sesungguhtiya Kami menciptaftan kamu secara main'

main (saja). " Maksudnya adalatr, apakah kalian mengira, wahai orang-

orang yang sengsara, batrwa Kami hanya menciptakan kalian untuk

main-main dan sia-sia, dan kalian tidak akan dihidupkan kembali,

kemudian menerima balasan atas amal perbuatan kalian di dunia?

Para ahli qira'ar berselisih pendapat tentang qira'at ayat

tersebut. Sebagian ahli qira'at Madinah, Bashrah,. dan Kufah,

trembacanya dengan dhammahpada huruf ta', '0ft{ y*g artinya,

kalian tidak dikembalikan. Mereka berkata, "Sesungguhnya itu

merupakan tempat kembali ke a}fiirat, bukan ke dunia." Mayoritas

ahli qira'at Kufah membacanya dengan fathah pada huruf /a', I
o:i,q'j."" Mereka berkatq "Sama saja, baik tempat kembali mereka

arnitut maupun dunia."

'-Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa

keduanya adalah qira'at masyhur dan berdekatan maknanya, karena

barangsiapa dikembalikan oleh Allatr ke akhirat {ari dunia-
setelatr ia lenyap, maka ia telah kembali kepadanya. Barangsiapa

kembati kepadanya lalu Altah mengembalikan ia kepadany4 maka ia
juga telatr kembali. Keduanya merupakan qira'at yang masyhur, YmB

dibaca oleh para tokoh ahli qira'at, maka qira'at manapul yang

dibaca, telatr dianggap benar.

Demikian penakrrilan kami, sequai deqgan penakwilan para

ahli takwil tentang ayat, (ii'tr*1f6 "Maka apakah lamu

mengira, bahv,a sesungguhrrya Kami menciptalan kamu secara mgin-

rtze Hnn ^h dan Kasai membacanya dengan manshub pada huruf fa' dan kasrah

pada huntfTizl, lr1'1.
;:,rAhli qira'd lainnya membacanya dengan dhamnah pada huruf ta' danfathah

pada hurufjirz . Lthat H4iiah Al Qira'at (hal. 494).
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main 6aja)." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

25797. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

nienceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu J*rj, tentang f**-Nvi 'g #
& 'ff, "Maka apakah kamu mengira, balwa

sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara rnain-main

(saja)," ia berkat4 "Maksudnya adalah kebatilan."t"o

ooo

@ *z;x epx U., ; *t'ni{ W A$ Kt Sfr
"Mdl@ Maha Ting5i- /d/lah, Raia y crrJg sebm,anry a; ddak

ada athan selainDia, Tuhan (yang menp,rryai) Arsy yolng
nrulia." (Qs. Al Mu'minuun l2i3k 116) 

*,-

rarcnir fiman Alrah: t, i l iit-{'u$l a(Ji )ll &;5
@ *Uil ,#tMaka Maha ingsi Attah, Raja yans
sebenarnyq tidak ada tuhan selain Dia, Tuhan (yang mempunyai)

Arsy yang mulia)

Maksudnya adalalL Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya,

dari penyifatan orang-orang musyrik; bahwa Dia memiliki sekutu, dan

dari perkataan mereka" batrwa Dia mempunyai anak perempuan.

Lafazh ; $t'rtrf{*riaotada tulun selain Dia," maksudnya

adalah, tidak ada tuhan yang patut disembatr selain Allah, Pemilik
yang hak. bUrt #t $t "Tuhon (yang mempunyai) Arsy yang

mulia."

1330 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (41rcq dan Ibnu Athiyah duJram Al
Muhtrt Al Vqiz @1159)
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Lafazh.,t,'jt marfu' kembali kepada 4iir, yang maknanya uiriiil\iiir n,-y'' ;;ti +:r' T;t

@aa<irg;$riy
u 
D an b m angsiop a nrrlrry artah Tuhorr y olrJg lain di sanping
Nlah, padalul ddak ada stnu dalil WbasWa tentang

i/nt, mal@ sesnnguhny a puhiamganrryo di qisi Tulwrwrya.
Senrnggu tury a cr (mg. oruilrg y ottg lcfrfir itu tia4f, berunhutg."

' (Qs. Al Mu'minuun 12312 ll7')

ratrwit fiman Allah: 69 *L'ti;rS lit#lil i?4 A
@ aAltCf iS.{l3y4y'-v3.t+ @an barangsiapa me-ny-embah

funi)it yang-lain di somping Allah; padahal tidak ada suatu dalil
pun baginya tentang itu, nuha sesangguhnya perhitungannya di sisi

Tuhannyo. Sesungguhnya orangorang yang hafrr itu tiada

beruntung)

Maksud ayat di aus adalah, barangsiapa menyembatr tuhan

yang lain disamping Allah yang tidak layak untuk disembah, padatral

ia tidak memiliki suahr dalil pun atas perkataan dan perbuatannya.

Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berilut ini:

25798. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Abu Ashim rnenceri-takan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakau kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' mencerithkan kepada kami, semuanya dari

i: Ibnu Abu Najrh, dari Mujahid, tentang firman-Nyq {'"Si{

:43'-v \CCA 41 5'*i{ ?i L6) $t'{6 ;'
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4)Padohal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu," ia
berkata, "Maksudnya adalah, penjelasan. " 

r33r

25799. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-

Nya,., 5'oi$.$ "Podohot tidak ada suatu dalit pun baginya

tentang itu," ia berkata, "Maksudnya adalah argumen. " 
r3'2

25800. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ifikam
menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari MuhattYinad

bin Abdunalunan, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari
Mujahid, tentang firman-Nya, a fr'"i;.{ "Padahal tidak
ada suatu dalil pun baginya tentang itu," ia berkat4

"Maksudnya adalatr, tidak ada axgumen."r333

Finman-Nya: :i3 
"r, 

Xrll, (f,i[' "Maka sesungguhnya

perhinngannya di sl'si Tuhannya." Maksudnya adalah, maka

sesungguhnya perhitungan atas perbuatannya yarlg bunrk itu*ada di
sisi Tuhannya. Allah akan memberikan balasan kepadanya jika ia

lmelakukannya.

Firman-Nya: 'ab;fi &{ i3y "sesungguhnya orang-

orang yang lwfir itu tiada beruntung." Maksudnya adalah,

sesunggtrhnya orang-orang yang kafir kepada Allatr itu tidak akan

berhasil berada di sisi-Nya, dan tidaklah mereka mendapatkan

kekekalan dan ke abadian dalam kenikmatannya di surga.eec 
.;

Mujahid dalam ta&irnya (hal. 488) dan Abu Ja'far An-Nuhas,dalarn Ma'ani Al

Al Bag[awi dalam Ma'alim At TorEil dengan redaksinya tarpt sanad-nya
(4nil\.
Ibid.

t33l

1332

1333
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G)t$:,fi;;fi 4;#,i;
" D an kcltal<frrrlah,'Y a Tulwrtlil &rrfllah ffiiW dfrrJ trrilah
rqhmat, ilan Engl@ ailalah patfui rutnrat yang Fatin1

boik'.u (Qs. Al Mu'minuun l23lz 118)

Takwit lirman Attah: @ WStl'$;;S ;F.i,f; fo*
hatohonlah,'Id.Tuheaka befilolt mtpm dan bedlah rahnut, dan
Enghou adolah pembcri rchnwt ymg patlng baihn)

Allatr Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, ,'Katakanlatr,

wahai Muhammad, 'Ya Tuhan, tutupilatr dosa-dosaku dengan
ampunan-Mu, dan kasih sayangilatr aku dengan menerima tobatku dan
tidak menyilsaler.'

Fiman-Nya: +$-St I '3 "Do, Englau adatah pemberi
rahmat yang paling baihu Maksudnya adalah, dan katakanlah, wahai
Muharnmad, *Engkaq wahai Tuhan, adalah pemberi mhmat yang
palingtaik kepada orang yang berdosa; sudi menerima tobatrya dan
tidah menyiksanya atas dosanya."t33a

sctclah ial dalam manuslrip tcrtulis: akhir pena&iraa surah Al Mukminuun.
segala puji bagi Allah, T[han senr sckalian alam. Serroga shatawat dan salam
scomtiasa tercurahkan kcpada Nabi Muhaurmad sAw dan keluarganya serta
para pcngihtnya. selanjutnya adalah pcnafsiran surah fui-Nuur, insya Allah.
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SURAH ANI,NUUR

i);yi:"\ #,
Ya Allah, berilah kcmudalnn

@ |r;3i'31:t #, *); w.gfi wi; u6i l:;
* (Ini adalah) satu nnah ydrJg Karni atnutl<m don K'fl-'i

waiibl<an (menialortl@ llrul<unr'lwll,lun. yaNW adf, di

datam)nya, danKarrti amfiil(arJ di dalatrmya ayat'ayat
yarrg ielas, agdr llvarnrnl selalu mutgingatlnya,"

(Qs. An,Nuur l24lz L)

fenakwilan firman Allah: #.#; q-({fiWiVt:1i:;
$tfi*fi (Ini adalahJ satu sirah' yang 

-Kami 
turunkan dan

Kami waiibkan [meniabnkan hukum-hukum yang ada di

dalamJnyo" dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang ielas,

agar kamu selala mengingatinYa)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Altah, Qii',;"1t"i
adalah) satu surah yang Kami turunkan, " adalah, suratr ini telatr Kami

tunurkan. Kami katakan demikian maknanya karena orang Arab tidak

pernatr memakai lcata nakirah sebelum lchabar jika bukan sebagai

reTl
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jawaban, sebab isim nakirah berfwgsi sebagai shilah, seperti lafazh

alladzi, (sedangftan dalam ayat ini) khabarnya bukan darr shilah yallLg

dimaksud, sehingga dimulai dengan mubtada' sebelum khabar, jika

tidak berbentuk maushul. Oleh karena itu, ia menjadi mubtada iika
dimulai dengan kalimat tersebut, yang berfungsi sebagai shilah

terhadapnya, sehingga pendengar memahami batrwa itulah khabarnya,

setelatr khabarnya meqiadi seperti'shilah bagtnya. Jika dimulai dengan

khabar yang sebelumnya, maka tidak akan menimbulkan keraguan

bagi pendengarnya terhadap keinginan orang yang mengatak mnya.

Telah kami terangkan pada bab yang lalu batrwa a1':3t adalah

sifat terhadap sesuatu yang tinggi, dengan berbagai macam penguat

dan dalilnya, maka kami.tidak perlu mengulangnya dalam bab ini.

Terdapat perbedaan pendapat tentang q ir a' at ay at, liii|2 " D an

Kami witiiOtran (menjalanlwn huhnn'huhtm yang ada di dalam)nya."

Sebagian ulama Hijaz dan Bashrah, serta Mujahid, membacanya

utr+?.1 (dengan menambahkan tasydid pada huruf ra), yang

maknanya yaifu: Dan, telatr Kami tgrunkan serta Kami terangkan

didalamnya kevajiban yang berbeda-beda. Mereka menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

25801. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata:

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

menceritakan kepada kami.dari Abdul Al Warits bin Sa'id,

dari Humaid, dari Mujatrid, bahwa dia membaca ayaq$i;
' "Dan Kami waiibkon (menialankan huhm'huhtm yang ada

di dalam)rAa," dengan harakat tasydid.t33s

25802. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
'Abu .{shim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

1335 Abu Ja'far An-Nuhas dalan Ma'ani Al'Qur'an (3R94), dan tidak kami
temukan riwayat dari Mujatrid dalam bab ihi'
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kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan semuanya kepada kami, ia
berkata dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, W:r; "Dan Kami waiiblran (menjalankan huhtm-

huhtm yang ada di dalam)nya," ia berkata, "Maksudnya

adalatr memerintatrkan kepada yang halal dan melarang dari

' Yang hal'ann'"trle

25303. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.

Derigan dibaca tasydid, bisa juga mengandung makna tidak

seperti yang telah kami riwayatkan dari Mujatrid, bahkan lebih

mengarah kepada makna: Dan, telatr Kami tetapkan bagi kalian dan

umat setelah kalian hingga datangnya Hari Kiamat.

Mayoritas ulama Madinalu Kufah, dan Syam mem6hcanya

(";j; dengan meringankan huruf ra' (tanpa tarydid),t33' yang

bermakna: Telatr Kami wajibkan hukum-hukum bagi kalian

didalamya" dan telatr Kami terangkan serta Kami perintahkan kepada

katian untuk menaatinya

Pendapat yang tepat adalah, keduanya merupakan bacaan yang

masyhur, dan dibenarkan untuk membacanya dengan salah satu dari

keduanya. Hal itu karena Allah telatr menurunkan perintah dan

larangan, peqielasan atas sebagian hukum'Nya, dan menettpkan

kewajiban-kewajiban kepada tramba-Nya. Juga karena dalarti' dua

qira'at tersebut mengandung dua maknq yaitu perintatr dan hukum,

1335 Mujahid dalam taftirnya @at. 489), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2516),

dan Al Mawardi dilam An-NuLcat wa Al Uyn $nq.
t33? Ibnu Kaeir dan Abu Amru membacanya vv?s, sedangkan yang tain

membaca dengan meringankannya (anpa tasydidl.
Litat Hujjah it gira'ot 1t:uit.494) dnAn-Nasyrfi At Qira'a Al Asyr QR30}
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sehingga dibenarkan untuk membaca dengan salah satu dari dua

qira'at tersebut.

Riwayat yang menjelaskan batrwa maknanya: Keterangan dan

ketetapan adalah:

25804. Ali menceritakan kepadalnr, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, (t;i; "Dan Kami ' waiibkan (menialankan

huhtm-huhtm yang ada di dalam)ttya," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, telah Kami terangkan." !33t

25805. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, Wi$;llii "1tnt adalah) satu

surahyang Kami turunkan dan Karni waiiblan (menialankan

huhtm-huhtm yang ada di dalam)nya," ia berkata,

"Maksudnya adalah, dan Kami terangkan di dalamnya
'* kewajiban-kewajiban yang tgJah - F*i tetapkan." Dia

kemudian memtaca ayat, 'a;Fi'334*\.*); "Ayat rvat
yangjelas, agar kamu selalu mengingatinyl. "rttt

Firman Allah: '4;!f {fi#.#; W.g;V "Dan Kami

turunlran di dalamnya ayat'ayat yang ielas, agar komu selalu

mengingatinya. " Ivlaks;udnya adalab dan telah Karni terangkan dalam

surah ini tanda-tanda serta bukti-bukti kebenaran yang jelas bagi merelo

png memperhatikan dan menrikirkan dengan akalnya. At(an jelas bagi

mereka bahwa itu berasal dari sisi Allatr; kebenaran yang nyata dan

mentrrjukkan kepada jalan yang lunrs. Sebagaimana riwayat berilnrt ini:

Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirnya (8/2516).
Tidak kami temukan hadits dengan lafadr dan sanad ni di antara literatur yang

kami miliki,
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25806. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepgdaku_dari Ibnu Juraij, tentang ayat, #.#;Q.git
'Atfi'Si:t"Dan Kami turunkan di dalamnya ayit-ayat yong

jelas, agar kamu selalu mengingatinya," ia berkata,

"Maksudnya adalah tentang halal, haram, dan htlkum-

hukum."l34o

Firman '4;3i'311 "Agar kamu selalu mengingaiiltya."

Maksudnya adalah, agar kalian selalu ingat akan ayat'ayat yang telatr

Kami turunkan.
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@ {tn" puan yang berzina don lahi-lahi yang berzina, maha

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan

jangatulah belas kasihan hepada heduanya mencegah kamu untuk

[menjalankanJ agama Allah, iika hamu betiman hepada Allah, dan

hari akhirat, dan hendaklah [pelaksanaanJ hukuman mereha

disatcsikan oleh sehumpaldn orang-orang yang beriman)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Bagi

laki-laki atau perempuan yang berzin4 dan keduanya adalatr merdeka,

gadis atau jejakq hendaknya karTru cambuk mereka'sebanyak 100 kali

cambukan, sebagai hukuman atas perbuatan dan kemaksiatan

mereka."

Firman-Nya: iiyrcT$qfiLU{; "Dan iangantah betas

lwsihan lrepada lce&tanya mencegah kamu untuk (menialankan)

agama Atlah. " Maksudnya adalah, watrai . orang-orang beriman,

janganlatr rasa kasihanmu (rasa lemah-lembut dan kasih sayang)

terhadap laki-laki dan perempuan yang berzina, mencegahmu.

'-'Firman-Nya: $l*C "[Jntuk (menialankan) agarna Allah."

Maksudnya adalah dalam hal ketaatan kalian kepada Allah, terhadap

perintatrkan-Nya kepada kalian, yaitu menegakkan hukuman Allah

yang telatr ditetapkan-Nya kepada kalian.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna belas kasihan

yang dilarang oleh Allatr kepada mereka. sebagian berpendapat

batrwa maksudnya adalatr tidak menegakkan huku6 Allah kepada

keduanya, dan jika ditegakkan hukum kepadamereka, maka janganlatt

rasa belas kasihan itu menghalangi'dalam menegakkan hukuman

tersebut. Daru yang berpendapat demikian adalah:

25807. AbU Hi.$J?tn mencqntakan.kepade kagri,,ia berkata: Yahya

, bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari NaIi' bin

Umar, dari Ibnu Abi Malikah, dari Ubaidillah bin Abdullatt

bin Umar, ia berkata: Ib.nu Umar mencambuk salatr seorang



Tafsir Ath:Ihabai

budak perempuannya yang telah berbuat zina.la mencambuk

bagian kakinya -Nafi' 
berkata, "Aku mengira dia b-erkata,

'Dan punggungnyar.rr- maka aku berkata, 4''tt\4f:iU*;
$ig-l "Dan ianganlah belas kasihan kepada keduanya

' mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. " Ia lalu

berkata, "Rasa kasihan itu telah menahanku, sementara Allatl
tidak memerintahkanku untuk membunuhnya. "r3ar

25808. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu lliyyatt
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku
mendengar Abdullah bin Abi Malikah berkata: Ubaidillah bin

Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku bahwa Abdullatr

bin Umar pernah mencambuk budak perempuannya, lalu dia

berkata kepada orang yang mencambuknya, dengan

menunjuk bagian kaki dan bagian bawatrny4 maka aku

katakan, fll,alu bagaimana dengan firman Allah, AF:L?*
it yla{ii' Dan i anganlah belas tasihan kepada'tn4rorryo
mencegah kamu untuk (menjalanlcan) agama Allah'. " Dia
lalu berkata, "Apakah aku hanrs membunuhnya?"r3n2

25809. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang ayat, 1i1-1,C''u1(,,.'tiLYrl; "Dan ianganlah belas

lasilun kepada keduanya mencegah kamu untuk

(menjalanlcan) agama Allah," ia berkata, "Maksudnya

adalalL dalam menegakkan had."t"'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya QD356), Ibnu Katsir dalam ta&irnya
(10/163), dan Al Baghawi dnJiam Ma'alim At-Taruil (41166).

Tidak kami tcmukan hadi6 &ngan sanad ini. Lihat maknanya pada hadis
yang lalu.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (82518) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam
Ma'ani Al ga?' m (3 1495).

t34l
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25810. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj lnenceritakan
keladaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, j;4'tYUftlt*;
Si "Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah," ia
berkata, "Maksudnya adalah, jangan kamu tinggalkan

hukum-hukum Allah. " I 34{

Ibnu Jruaij berkata: Mujatrid berkatatentang 
"yut, 

CnltLY$

"ull"Don janganlah belas knsihan kcpada Tna*rryo
mencegah kamu." Maksudnya adalalU janganlah kamu

meninggalkan hukum-hukum Allah. Atha' bin Abi Rabatl
j uga berpendapat demikian. I 345

25811. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Malik dan Hajjaj menceritakan kepada kami dari Atha',

tentang aya! ify-la'{fi1rrtriLY$ "Dan ianganlah belas

kasihan kepada lceduanya mencegah kamu untuk
-,._ (menjalankm) agama Allah," ia berkata" "Maksudnya

adalah, hukum Allah ditegakkan kepadanya dan jangan

ditinggalkan, akan tetapi tidak sampai membunuh."t3a6

25812. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepadaku dari Daud,

dari Sa'id bin Jubair, ia b€rl€ta, "Maksudnya adalatr

c bukan."l347

25813. Ubaid bin Ismail menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Al
Mrrghiratr, dari Ibrahim, tentang firman eiatr, 'tYf*ftAV:$
3?...
*lyl} "Dan janganlah belos kasihon kepada keduanya

rbtd
Ibnu I(aBh dslam tafsirnya (10/163).
Ibm,Abu Hatim &lam tafsirnya (E2519).
Ibnu Abn Hatim dalam tafsirnya (812518).

l,4tl
:
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mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah," ia
berkata, "Maksudnya adalatr cambukan." r3a8

25814. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamil menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mrndengar Imran berkata: Aku berkata kepada Abu Mijlaz

tentang ayat, W*i'Sffiq1blHli "Prrrmpuan yang

berzina dan laki-laki yang berzina, malra deralah tiap'tiap

seorang dari treduanya." Hingga firman Allah j.-.$At
"Dan hari alchirar. " Kita m€rasa kasihan jika seseorang

dikenakan huloman cambuk, atau dipotong tangannya. Ia

berkata, "Makna ayat tersebut adalatr, tidak boleh bagi

penguasa -jika perkaranya telah sampai ke tangannya-
membebaskan mereka (dari had) karena rasa kasihan.

Hukuman itu harus ditegakkan atas mereka."r3{e

25815. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: At-
tsatn memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi.Nqiih,
dari Mujahid, tentang firman Allah, ify.lC'ul;fiilt'.S
"Dan janganlah belas kasilan kepada lceduarrya mencegah

Icamu untuk (menialankan) agama Allah,t' ia berkata"
*Maksudnya adalah, hukum-hukum itu tidak ditegakkan."r35o

25816. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatnrkan kepada kami,- ia-berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman All;, 'tY+!fi;$ "Do,ianganlah betas

las.itwn kepada lccdunya mencegah lcamu," ia berkata,

"Maksudnya adalah, sehingga kamu bebaskan kedtranya'dari

r3't Al Qurthubi dalam tafsimya (l!165, 166).
rile As-Suyuthi dolkrm Ad-Dun Al Mar,rtstu (61125), menisbatkannya kepada AM

bin Hamid dan Ibnu Al Mundzir dari Intran bin Hadid.
Bs Abdunuzaq dalam a&irnyaQl425') dur mushannaftrya (71367), serta Sufran

Ats-Tsauri dalam ta6irnya (hal. 220).
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hukuman yang tetah diperintahkan untuk ditegakkan dan

telatr ditetapkan atas keduanya."r3sr

25817. Ia berkata: Ibnu Watrab memberitalnrkan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Ltfiai'ah memberitatlrkan kepada kami dari

Khatid bin Abi Imran, dia bertanya kgpa4a Salman bin Yasar

tentang firman Allah, il y.la'ru|q'tiLU$ " Danianganlah

belas kasihan trcpoda kcduanya mencegah kamu untuk

(meniatankan) agama Allah,' yakni dalam t:rrl hudud atau

hukuman? Ia lalu menjawab, "Keduanya."r352

25818. Amru bin Abdul Hamid Al Amili menceritakan kepada kami,

ia berkata: Yahya binZakaiamenceritakan kepada kami dari

Abdul Malik bin Sulaiman, dari Atha', tentang firman Allah,

$ly-le'ttU!:!ft *;"Danianganlahbe'laskasihanlcepada
lreduanya mencegah latnu untuk (menialanlan) agama

Allah," ia berkata, "Maksudnya adalah, hukum Allatl

ditegakkan dan jangan ditinggalkan, akan tetapi jangan
''"- membunuhnya."l353

25819. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami lari Atha', dari Amir, tentang

firman Allah, $tylA't1q]tiL?{; "Dan ianganlah belas

kasihan tcepada keduaryta mencegah . kamu untuk

(menjalanlan) agarna Allah, " ia berkata" "Maksudnya adalatt

pukulan yang keras."r3s

Ada yang berpendapat batrwa melcsud avat, Ti\qif&*;
"Dan jangaatah belas, kasihan kepada kc&nnya mencegah kamu,"

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (617).

Tidak kami temtrkan hadits dengan lafaztr fur sanad-nya di antarh literatur
yang kami miliki.
Ibnu Abu Hatim dataur tafsimya (812519).

Ib,nu Abu Hatim dalam.tafsirnya (8/2519) dan Al Quittrubi dalam tafsirnya

Q 66).

r3fl
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adalah, ringankanlah cambukanmu kepada keduanya, akan tetapi

timbulkan rasa sakit pada cambukan itu. Dan, yang beryendapat

demikian adalah:'

25820. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya

bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ja'far menceritakan kepada kami dari Qatadalu dari Al Ha{ao,
dari Sa'id bin Al Musayyib, tentang ayx, y-2q''i|qfiLh{;
iti "Dan janganlah belas trasihan tcepada kefunya

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allalv:.' ia

berkata, "Maksudnya adalatr cambukan yang keras."r3"

25821. Ia berkata: Mtrhammad bin Ja'far menceritakan kepadaku dari

Syu'batl, dari Hamad, ia berkata, "Orang yang menudtrh
'seorang wanita beruina dan orang yang meminum ldtarter,

dihukum carnbuk dengan mengenakan baju, sedangkan laki-
laki yang berzina dicambuk tanpa mengenakan b_aju." Ia lalu

membaca firman Allah, liy-lC''u!q.'f-U{; *"Dan

janganlah belas kasihan lcepada trcduanya mencegah kamu

untuk (menjalankan) agama Allah. " 4ku kemudian berkata

kepada Hamad, *Apakatr ini berlaku pada semua htrkuman?"

Ia berkata, "Dalam huluman dan cambukan."r356

25822. Al Hasan menceritalon kepada kami, ia berkata:

AMunazzaq memberitahukan kepada karri, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada kami dari Az-Zrfrri, ia
berl€ta, "Huluman bagi orang yang berzina dan orang yang

lari dari medan perang, harus dilalokan s@ara sutiffi-
surryguh, tetapi h*uman minum khamer diringankan."

Ibnu Abu l{atim dalam tafsirnya (82519) dan As-Suyuthi dalam Ad.Durr Al
Mantsur(61125).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8DSl9) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (6fl).

ll5,
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Datan hal ini, Qatadah berkata, "Hukuuran minum khamer

diringankan, dan hukum an zina diberatkan."r35T

Dari dua penakwilan tersebut yang paling benar adalah yang

mengatakaw Dan janganlatr rasa belas kasihan itu menghalangi kalian

untuk menegakkan hukum Allah atas keduanya, karena hal itu telah

diwajibkan atas kalian untuk ditegakkan.r35t

Kami katakan bahwa itulah pendapat yang paling tepat, karena

makna finnan Allah yang setelahnyq $tgie 
u(Jntuk (meniatankan)

agama'Allah," adalalxo benrpa ketaatan kepada Allah terhadap hal-hal

yang telah diperintatrkan kepada kalian. Telatr dimaklumi batrwa yang

diwajibkan terhadap orang yang berzina adalah menegakkan hukuman

atas merek4 sebagaimana diperintatrkan carnbukan sebanyak seratus

kali bagi keduanya, sedangkan kerasnya cambukan tidak ada

batasannya" maka setiap cambukan yang menimbulkan rasa sakit

dikategorikan keras. Tetapi, tidak ada ukgran tentang kerasnya

carnbukan yang dapat dijadikan patokan, sehingga tidak boleh

melaqyrauinya, dan hal itu tidak berarti menyifati Allah batrwa Dia

memerintahkan sesuatu dan ma'mur (yang diperintah) tidak

mengetatrui batasan perintaturya. Jika demikian, maka yang

diwajibkan bag ma'mur adalatr mengetatrui bilangan jumlatt

cambukan yang diperintatrkan, dan itulah yang dinamakan

menegakkan hukum, seperti yang kami katakan.

Dalarn batrasa arab i-i$t "belas kosihan" terdapat dua

bahasa: d[lr dengan memberi harakat suhtnpdahamzah dan i-iTrlt
dengan rnemaqiangkanye seperti [t+tr dan tuJt atau d3r dan

{i3t, scal<an-al<an dlrlr adalah kali yang pertama, sedangkan uiUt

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (82519) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(10/r63).
AMurrazzaq dalan Mus h arnaf (7 R 6E) dan tafsirnya Q I 424).

tt7
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merupakan bentuk mashdar,sebagaimana dikatakan alA ,S? seperti

,)ti p danar6'd)}"'

Firman-Ny r, ?.$l ;tS fii#'firy "titra tramu beriman

lcepada Allah, dan hari akhirat." Maksudnya adalatr, jika kalian

membenarkan Allah dan rasul-Ny4 serta Hari A}hir. Pada hari itu

mereka dibangkitkan dan dikumpulkan untuk mendapatkan balasan

dan patrala. Barangsiapa meyakini hal itu, maka dia tidak akan

menyelisihi perintatr Allah, karena rasa takut mereka dengan adzab

dan siksa Allatt.

Firman-Nya: Afi'n$qlif#i "Dan hendaWah

(pelalaanaan) hulatman merekn disaksikan oleh sehtmpulan orang-

orang yang berim4n. " Maksudnya adalah, jika ditegakkan had dan

hukuman cambuk terhadap keduanya, hendaknya disaksikan oleh

segolongan orang mukmin (thaifah). Ot*g Arab menamakan satu

orang atau lebih dengan thaifah. 'Wjfie-'ry "selatmpulan orang'

orang yang berirnan". Maksudnya yaifu golongan oranf -yang

beriman kepada Altah dan \3sul-Nya.

Ahli talcilil berbeda pendapat tentang jumlah thaifah yang

diperintatrkan oleh Allah untuk menyaksikan htrkuman terhadap

pezinayang bukan mulalwn.

Sebagian berpendapat, "Paling sedikit satu orang." Dan, yang

berpendapat demikian adalah:

25823. Muhammmad bin Basyar mgnceritakan kepada karni, ia
berkata: Abdurrahman menceritalon kepada kami, ia tFrkata:

trsr a1 Fara dalam Ma'ani Al Qur'm @fU, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (6t1).
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Su&an menceritakan kepadalor dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, ia berkata, "Thaifah adalatr satu orang laki-laki."t360

25824. Ali bin Sahal bin Musa bin Ishaq Al Kannani dan Ibnu Al

Qawas menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yatrya

bin Isa menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang fimran Allah, 'nWC;!i fr:il;
'4"fi "Dan hendaHah (pelaksanaan) huhtman mereka

disaksikan oleh sehmpulan orang-orang yang beriman," ia

berkata, "Thaifah adalatr satu orang laki-laki." Ali berkata,

"Atau lebih dari satu." Ibnu Fawwas berkata, "Lebih banyak

dari itu."r35r

25825. Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Taid,menceritakan

kepada kami dari Sufran, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid,

ia berkata, * Thaifah adatatr satu orang laki-laki."r352

25826. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Iliyyatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Najih
'"' berkata tentanj ayat, UJSt'4WCiff"f#t "Dan

hendaHah (pelaksanaan) huhtman mereka disaksikan oleh

selatmpulan orang-orang yang berimaz. " Mujatrid berkata,

"Paling sedikit satu orang."r3a

25827. Yaqub menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Basyr

memberitahtrkan kepada kami dari Mujatrid, tentang firman

Allab 'wfi 'n W q):i W "Dan hendaWah

t350 Al Fara datarr Ma'ani Al Qur'an Q1245),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(7D520), tetapi dia berkat4 "Dari satu orang hingga seribu orang." Serta AI
Baghawi dalarn Ma'alim At-Tarail (41166).

Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (31496),Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (6/8), dan Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani ( (18/83).

Ibid
Tidat( l<ami temukan hadits dengan sanad ini di antara literahr yang kami
miliki. Lihat maknanya pada hadits yang akan lalu dan yang akan datang.

l36l
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25828.

25829.

25830.

TafsirArt:fitrtari

(pelalrsanaan) huhtman mereka disalaikan oleh selatmpulan

or ang-or ang yang b eriman, " iaberkata, " Thaifuh adalah satu

orang hingga seribu."r3n

Muhammmad bin Basyr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abi Basyr,

dari Mujahid, tentang firman Allah, nW($3L315!t
'q;fi "Dan hendaHah (pelaksanaan) huhtman merelca

disalrsitran oleh sehtmpulan orang-orang yang berimon," ia

berkata, "Thaifah a.d4ah jumlah satu orang hingga seribu

orang." Wt;*lgrA| Aa;llt'* EW,rb " Dan tralau

ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang

hendaHah karnu damailwn antara keduanya!" (Qs. Al
Hujruaat [49]: 9)1365

Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata: Slru'batl

menoeritakan kepada l€mi dari Abi Basyr, dari Mujatrid, ia
'berkata, *Thaifah adalah dari satu oralrg laki-laki hingga

seribu orang." Dia lalu menyebutkan firman Atlah, /(d{,ldfbb
l3;i!dL;U$if 'u-,*5t'* "Dan kalau ada dua golongan

dari mereka yang berimah itu berperang hendaHah kamu

domoilutt antara kcdttanya!" (Qs. Al Hujtuat [49]: 9) Dia

berkat4 "Malcsudnya adalah dua orang laki-laki.'r366

At Qasim menceritakan kepada kanri, ia berkata: Al ttusain

menceritakan kepada l<arli, ia berkata: Alar mendengar Isa

bin Yunus berkata: An-Nu'man bin Tsabit menceritakan

l3a

t36rt

1365

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya'(82520), Al Bagfuwi dalan Ma'alim At-
Ttail (41166), dan Al Quthubi dalam taBirnya (121166).

Ibid
Abu Ja'frr fui-Nuh8s dalarr Ma'uri Al Qur'an Q1497) serta As-Suyuthi dalam

Ad-Durr Al Mantsur Ql56l), menisbatkannya kepada Abd bin Hamid dari

Mujatrid, !,aitu dalam taftir surat Hujuraat ayat 9.
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kepada kami dari Hamad dan Ibrahim, keduanya berkata,

"Thaifah adalah satu orang laki-laki."r367

25831. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitalnrkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri memberitahukan kcpada kami dari Ibnu Abu Naji!1

dari Mujahid, tentang firman Allah, 'ryi{r|Wq|i W
"Dan hendaHah (pelaksanaan) huhtman merelw disaksikan

oleh sehtmpulan orang-orang yang berimar\" dia berkata,
*Thaifah adalah satu hingga tak terbatas."r3n

Ada yang berpendapat, "Paling sedikit dua orang laki-laki."

Dan, yang berpendapat demikian adalah:

25832. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Iliryah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Naji!
menceritakan kepada kami tentang firman Allah, tA3;'-(r:rfi
'Wfie''6\ ;Don hendaklah (peloksanaan) huhtman

mereka disaksikan oleh sehtmpulan orong-orang yang
-'fieriman," 

ia berkata: Atha' berkata "Paling sedikit dua

orang."l30

25833. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Umar bin Atha'

memberitahukan kepada kami dari Ilaimah, ia berkata,

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (4/72), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tsrail (41166), dpn Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (618).

Al Fara dalarr Ma'ani Al Qur'an Q1245), AlBaghawi dalam Ma'alim At'Tatail
(41166), Abu Jafar An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qtr'an Q1496), dan Az'Znjai
dal4lrr Ma'ani Al Qur' an @ nq.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D520) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma'ani Al Qur'an (3/496).

t367

r368



"Hendaklah disaksikan oleh dua orang

lebih."r37o

Tr{roirAh:Ihatui

laki-laki atau

Sebagian lagi berpendapat, "Paling sedikit tiga orang." Dan,

yang berpendapat demikian adalatr:

25834. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'ib, dari Az-

Zuhi, ia berkatq "Thadah adalah jumlah tiga orang atau

lebih."r37r

25835. Muhammmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, q:6|f;ii
6*{tnl'ry "Dan hendaWah (pelalcsanaan) huhtman

mereka disaksikan oleh sehtmpulan orang-orang yang

beriman," ia berkata, "-Maksudnya adalatr- segolongan

kaum muslim."t3z

25836. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatnrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, dengan

redaksi yang semisalnya.r3ts

25837. Abu As-Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats

menceritakan kepada l€mi dari bapaknya, ia berkata: Aku
pemah mendatangi Abu Barzah As-Sularri dalam satu

keperluan, dan ketika itu ia mengeluarkan seorang budak

Al Mawardi ir/ram An-Nukat wa At Uyun @n2), N Aagbawi dalan Ma'alim
A,t-Taruil (41166), dan Tafsir Al Wthubi (121166).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D521) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-
Taruil (41166).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(8D521)..
Abdurrazzaq dalam tafsirny a (21 425).

1370
i

t37t

t372

t373
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perempuan yang telah bernn4 lalu ia memanggil seorang

lelaki dan berkata "Cambtrklah sebanyak lima puluh kali!"

Kemudian dia memanggil sekelompok orang, lalu membaca

ayat, 'wfii n rr$, q:& fr:il; "Dan hendaklah

(pelalrsanaan) huhtman merelw disalailwn oleh sehtmpulan

or ang- or ang yang b er iman. " t37 4

25838. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepadaku, ia berkata:

Yatrya menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari

bapaknya, batrwa Abu Baruahmemerintahkan anaknya untuk

mencarnbuk budak perempuannya 
-yang 

telah melatrirkan

seorang anak hasil perzinaan- dengan pukulan yang tidak

menyakitkan. Ia berkata, "Letakkan di atasnya satu kain."

Sementara itu, di sekelilingnya terdapat segolongan kaum,

dan ia membacq qLf*ii "Dan hendaHah (pelatuanaan)

huhtman mer e la dis alu i lun." r'7 t

Ada yang berpendapat, "Faling sedikit empat orang." Dan,

yang treryendapat demikian edalah:

25839. Ywrus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, '44ifi'n$q$ffi "Dan

hendaHah (petatrsanaon) huhtman mereka disalcsikan oleh

sehtmpulan orang4rrong yang beriman, " iaberkata' "Jtrmlah

dalam tlu@ yang wajib menyaksikan hod, paling sedikit

empat olzulg."trrc

Al Qnrthubi datrur taftirnya QArc6\
As-Suyuthi dulam Ad-Dw Al Mantstr (61126), dinisbafkan kepada Ibnu Abi
s)raibab AMu bin Hami4 dan Ibnu At Mun&ir dari Abi Barzah Al Aslami.
At naghawi dalam Ma'oltm At-Taruil (41166\,Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (618), dan itr merupakan pcndapat Asy-syaf i dan Malilq sebagaimana

disebutlon oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (n4.

l3?'l

l37t

l3?6



Tafit Ath:Ihabari

Pendapat yang tepat adalah yang mengatakan bahwa jumlah

kaum muslim yang harus menyaksikan hadtersebutpaling sedikit satu

orang, karena Allah telah mengumumkan hal ini dengan firman-Nya,

WC;rt{!$"Do, hendaHah (pelaksanaan) hulatman mereka

disat<sitran oleh sehtmpulan orang-orang. " Sedangkan thaifah

menurut perkataan orang Arab bisa dikatakan bagi satu orang atau

lebih.

Jika maknanya demikian, dan Allah juga tidak menunjukkan

batrwa maksudnya adalatr bilangan tertentu, maka dengan datangnya
jumlalr paling sedikit yang bisa dikatakan thaifah, telatr menjadi syarat

salr ditegakkannya had, sebagaimana diperintahkan Allah dalam

fi rman-Ny\4"fii||4LqrS:ir:r$"Danhendaklah(pelaluanaan)
hulatman mereka disaksikan oleh sehtmpulan orang-orang yang

beriman." Hanya saja, aku lebih mengutamakan agar yang

menyaksikan tidak kurang dari empat orang, sebagaimana jumlah

saksi dalam perzinaan, karena tidak ada perbedaan di antara- mereka

tentang hal itu, sedangkan jika ktrang dari jumlah itu, ada perbedaan

pendapat di antara mereka. 
Oeg

'l; 5 *f, S tW-{ {-96 Kt i'^4) i t'&{ ofii

@'{gi&Af'tH
"I-aki.lakiyangbetzinaddaknvngawininelainlcut

puanpmn yarrgberzino, Otau perem.pnn yorJg masyrik;
ilan puernpnn yongbqzina tidak ilil<awini qelainl<an oleh

laki.laki yangberzirr.r atilLldki-laki mryyrik, dryn yorrr9

demikiartituililwrantlqnatasorctrlg.arongyorJgrntlcmin.o
(Qs. An Nuur l24k 3)
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rakwitf irman"Alllrhz-ii){i{'n.$f 'f;{*$$t6-taY
@.,*;a &jily,.# 3r! JE{,$ dr*i**i yans berlina tidah

mengawini melainkan pefempuan yang berzina, atau perempuan

yang musyrik; dan percfnpuan yang berzina ti,dak dikawini

nulainkan oleh taki-ttki yang berzina atau laki'laki musyrik, dan

yang demihian itu diharumkan atas orang4'rang yang mukmin)

Para mufassir berbeda pendapat tentang penakwilan ayat

tersebut. Sebagian berpendapat batrwa ayat ini diturunkan kepada

sebagian satrabat yang meminta izin kepada Rasulutlatr SAW trntuk

menikahi wanita-wanita musyrik yang terkenal sebagai pezina, yang

memitiki tanda-tanda dan meniajakan diri mereka. Allah telah

mengharamkan wanita-wanita tersebut bagi orang-orang mukmin.

Beliau bersabdq "seorang taki-taki yang berzina dari golongan

nulonin tidak alwn menikahi lcecuali dengan seorang wanita pezina

atau wanita muryrih lwrena merelca ieperti itU, dan wanita-wanita

yang berzifa itu tidok dinikahi kccuali oleh lawJaki pezina dari

gobniAfi orang-orang muhnin atau orang-orang musyrik seperti

wanita-wanita tersebut, lcarena wonita'wanita itu mu'ryrik seperti

merelu. @tor;frfi)li'pfj "Dan yang demikian itu dilwramkan

atas orang-orang yorg *ibrin." Jadi, menurut penalcn'ilan mereke

Allah mengharamkan urtuk menikatri wanita-wanita tersebut' Dan,

yang berpendapat demikian adalatt

25840. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamar menceritakan kepada kami dari

bapaknya, ia berkata: Al tladhnmi menceritakan kepadaku

dari Al Qasim bin Mutramma4 dsri AMullatr bin Amru' ia

berkat& ..seorang laki-lald muslim meminta izin kepada Nabi

Allah sAw untuk menilotri s€orang wanita bernama umm

Mahzul, padahal wanita tersebut sering berzina dengan laki'

laki, dengan syarat ia memberi nafkah kepada laki'laki

tersebut. Nabi lalu r"*U* i,** Allah, '^l|$f&{ Ui



Thfsfi Ath:Ihabari

K# 5'Laki-laki yang berzina tidak mengautini melainkan
perempuan yang berzina, atau perernpuan yang musyrik'.
Atau ia berkata, "Lalu turunlah firman Allah, i ;,tlti
' P erempuan yang berzina'. " t3n

25841. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hasyim menceritakan kepadaku dari At-Taimi, dari Al Qasim
bin Muhammad, dari Abdullah bin Amru, tentartg firman
Allah, K;51151f&r* ufii "Laki-taH yans berzina
tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau
peretnpuan yang musyrik" Dia berkata, "Mereka adalah

wanita-wanita yang telah dikenal (sebagai pezina). Pada

wakttr itu laki-laki mukmin yang fhkir menikahi wanita-
wanita tersebut agar wanita yaurrg dimaksud memberikan
nafkah kepadanya. Allah lalu melarang hal itu."trzs

25842. Sulaiman At-Taimi menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al
Musalyab, ia berkata, "Mereka adalah wanita-wanita"pplacur
yang bertempat di Madinah."t3?e

25843. Ahmad bin Al Muqaddam menceritakan kepada.karni, ia
berkata: Al Mu'tamar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar bapalt<u berkata: Qatadatr menceritakan

kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, tentang firman
Allah, K/ 5'^25 'lPerempuan yang berzina, atau
perempuan yang mufyrih" ia berkata, *Ayat ini diturunkan
kepada wanita-wanita pelacur di Madinah."t3to

r37 Ahmad dalaur musnadnya Qtl59) dan An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubro
0 l35e).

r37t Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarpit (41166,167) dan As-suyuthi dalafr A.i-
hrr Al Mantsur (61129).

r37e Tidak kami temukan hadits dengan sanad intdi antara litcrattu kami.,rro lbid. , ,
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25844. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Amru bin Ashim Al Kalabi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'tamar menceritakan kepada kami dari bapaknya,

dari Sa'id, dengan redaksi semisalnya.

25845. Muhamrnad bin At Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdut A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud menceritakan kepada kami daxi seorang lai-laki, dari

Amru bin Syu'aib, ia berkatao 
*Pada masa Jatriliyah, Martsad

memiliki kawan seorang wanita bernama Anaq. Martsad

adalah laki-laki keras, yang diberi jul*an Duldul. Dia datang

ke Makkalu latu membawa kaum muslim yang lemah

menghadap Rasulullah. Dia lalu bertemu dengan kawan

wanitanya tersebut, dan wanita itu merayunya. Martsad

berkata, 'sesuggtrhnya Allah telah mengharyamkan zina'.

Wanita itu berkata" 'Bagaimana akan ketatruan?'

Dikarenakan takut wanita itu akan menyebarkan berita jelek

-,tentang dia, maka dia kembali ke Madinati dan mendatangi

RasulullalL lalu berkata, 'Ya Rasulullah, pada masa Jahiliyatt

aku memitiki seorang kawan wanita, maka apakatr aku boleh

ryrenikahinya'? Allah lalu menurunkan fipan-Ny"'{i;-{ ajsi'l* :l *i$tW-{'air'K} i1'4b$y 
* uatia vins

berzina fidak mengattini melainkan Perempuan yang berzina,

atau perempuon yang nusyrilc, clan perempuan yong berzina

tidak dilcav,ini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

taki-laki musyrik" Metreka adalatr wanita yang telah dikenal

dengan sebutan lI QaliqiYat."tt'l

rstr HR- At-Tirmdid dalam T$stt Al Qar'm Ql77), Suan Abu Daud (2051),

sttnot An-Nasal 8228), dcogan pertcaaan pada lafazhnp, dan Ibnu Abu

Hatino, hanya saja pada kalimat tcratfrir dia menyebutkan: wanita'wanita yang

telah dikenal....



T$sirAl/n,:I'htfut

25846. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

SFbatI menceritakan kepada kami dari Ibratrim bin Muhaj!1

ia berkata: Aku menderrgar Mujahid berkata tentang ayat,6))l

Kt J'.liy$f&{ *Laki-laki vans berzina tidak

mengawini meiainkan perempuan yang berzina, atau

perempuan yang musyrilc" ia berkata, "Mereka adalatt

pelacur-pelactr pada masa Jatrilliyy6fi."ru

25847. Ya'qub bin Ibratrim menoeritakan kepadaku, ia berkata:

Hasyrm menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari

orang yang memberitahukan kepadanya, dari Mujatrid,

seperti hadits Ibnu Al Mutsanna, hanya saja dia berkata:

Salah seorang dari mereka yang bernama Ummu Mahzul,

sebagaimana maksud firman-Nya, Kt 312-i)51'dil{ $i
*Laki-laki yang berzino tidak mengmtini melainkan'

perempuan yang berzina, atau perempuan yong murlrik" la

berkata" "Mereka adalah wanita-wanita yang telah dikenal.

Sedangkan laki-laki miskin dari kaum mukmin menikah

dengan mereka agar dipenuhi kebutuhannya. Allah lalu

mengharamkannya bagi merekq dan inilah hadits At-

Taitni.',r3t3

25848. Mutrammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada .karni, ia berkata:. Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang ayat' ,y:Ii)'&{,fii

t3u As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Msttsw (61127), menisbatkal[rya keppda Ibmu

Abi Syaibatr dan Abd bin Harnid dari Mujahid.
t3t3 fbnu ^e,bu Hatim dalam tafsirnya $f2522t dan At MawardidalanArNukatwa -

, At uwgt73). .
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,,Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan

perempuan yang berzina," ia berkata, "Mereka ingin berzina

dengan wanita-wanita yang dikenal pada masa Jatriliyatt

sebagai pelacur, maka dikatakan kepada mereka, '[ni

diharamkan'. Mereka ingin menikahinya, maka Allah

mengharamkarurya." r3t4

25849. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjai menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraii, dari Mujatrid, seperti itu. Hanya

saja, dia berkata" ..Pelacur-pelacur yang telah dikenal pada

masa Jatriliyah.'r385

25850. Ibnu Waki' menceiitakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Hisyam bin urwah, dari

bapatcnya, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-syabi dan

Ibnu Abi Adz-Dzib, dari Syu'bah, dari Ibnu Abbas, ia

berkatao ..Mereka adalah wanita-wanita pelacur pada masa
- 
'Jatriliyatr. Di pintu-pinttr rurratr mereka terdapat tanda-tanda

seperti tanda pada binatang, ImB menjadi pengenal bagi

metreka."136

25851. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Qais bin Saad, dari Atha' bin

Rabatr, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Mereka adalah wanita-

wanita pelacur yang dapat dikenali. Allah telah

mengharamkan untuk menikahi merekao dan mereka tidak

akan dikawini kecuali oleh lakiJaki pezina dari golongan

mukmin atau golongan musyrik."rsr

l30a

l3t5

l3t6

l3t7

Ibnu Abu Hatim dalanr tafsimya (8D522).

Al Bagluwi dalan Ma'alim Ar-Taruil (41167)-

Ibnu Abu tlatim dalam ta8irnya (812524\.



TatstuArtXhafui

25852. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalnr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaktr dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

euarr,'3rZ ;1 *(' $tW- {'n$ K} ;1'^l:: St'&-t {)i
',r-;ji :F Afi'gfi "Laki-laki yang berzina tidak mengmtini

melainkan perempuon yang berzino, atau PeremPuan yang

musyrik; dan perempuan yong berzina tidak dikmtini

melainkan oleh laHJaki yang berzina atau laki-lahi musyrilc

dan yang demiHan itu diharamkan atas orang'orang yang

nrukmin" ia berkata" '?ada masa Jatriliyatr terdapat rumah

bernama mavtaWtir, yang dikenal sebagai rumah perzinaan

(rumatr bordir). Di dalamnya terdapat wanita-wanita

(pelacur), maka tidak ada yang masuk atau mendatangi

wanita-wanita tersebut kecuali pasti berzina, baik dari

golongan atrli kiblat, musyrik, maupun penyembatr berhala.

Allah lalu mengharamkan hal tersebut bagi oran$;smn*

beriman."l3Et

25853. Ya'qub menceritakan kepadalor, ia berkata: Ibnu Iliyyatr

menceritakan kepada kami dari Ib-nu Juraij, -dari Atha',

tentang firman eitut, K* l'*!$t'63{ $i"Loki-loki
yang berzina tidak mengawini melainkan.perernpuan yong

berzina, otau perempuanyang musyrik," ia berkata" "Mereka

adalatr pelacur-pelacur yang dikenal pada masa Jahiliyah.

Pelacur bani fulan, pelacur bani $lan. Allah lalu menunmk4p

,, nrman-Ny u ;1 sv $tW!'*$L Krg tr'^35 it'&{ olt
, 'w;.fi ff .Ay''# 3r, 'La\t-laV yang berz-ina tidak

mengawini melainkan Perempuan ymg berzina, atau

peremlruan yang muryrik; don perem2ntan yang berziru tidak

dikm,ini melainkan oleh talci-laW yqng benina aou laH-laV

t3tr lbnu Abu Hatim dalam afsirnya (82523).



Surchr{,n-Nrar

tnusyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-

orang yang mukmin'. Allah lalu menetapkan hukum yang

terjadi pada masa Jahiliyah tersebut dalam Islam. Musa bin

Sulaiman lalu berkata kepadanya, 'Apakatr hadits ini dari

Ibnu Abbas?' Ia mbnjawab' 6Ya'."r38e

25854. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

keeadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Alar me,ndengar Atha' bin

Abi Rabah berl€ta dalam hal tersebuq "Mereka adalatt pelacur-

pelacur yang telatr dikenal, pelacts bani fulan, pelactg bani

futan. Mereka adalah pelacur dari kaum musyrik." Ia lalu

*","b*u uy"s :b:$ W-{ 2n9f i# i'^15$f&-g *$
'Wilil|ilS'#3r- "Loki'laki vang berzira tidak

mengawini i"toir{* perempuon yang berzino, atau

perempwm yang musyrib dan premptot yang berzina tidak

ditrowini melainftan oteh lakiJaki yang berzina atau laki-laki

",._mtsyrih dot yang demikian itu dihsamlanr atas orang-orang
"yang mulonin" latrl,cr<al4'Allalt telatr menghukumi perkara

yang terjadi pada masa Jahilifh tersebut dengan ayat ini." Ialu
dikatakan ke'padarD'a, "Apakah hadirc ini dari Ibnu Abbas?" Dia

menjawab, '6Y&"l3eo

Ibnu Juraij berkata: Ilaimah berkata, "Mereka dinamakan

'sembilan', yaitu wanita-wanita yang memiliki tanda-tanda

(sebagai pelacur), meskipun sebenarnya tebih dari itu.

kesembilan dari mereka yang memiliki tanda-tanda tersebut

adalah Ummu Mahzut Oudak perempuan As-Saib bin Abu

As-Saib Al lv[ahzumi), Ummu Ilyath (Oudak perempuan

Shafwan bin Umalyatr), Hannah Al Qibttriryatr (budak

perempuan Al Ashi bin Wail), Maral'5ratr (budak Perempuan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D526).

Ibid
t3t9
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Malik bin Umailah bin As-Sabaq bin Abduddar), Halalatt

(budak peremputut Suhail bin Amru), Ummu Suwaid (budak

. perempuan Amru bin Utsman Al Mahzumi), Sarifah (budak

perempuan Zan'ah bin Aswad), Farsah (budak perempuan

Hisyam bin Rabi'ah bin Hubaib bin Hudzaifah bin Habal bin

Malik bin Amir bin Lu'i), dan Qariban (budak perempuan

Halal bin Anas bin Jabir binNamr bin Ghalib bin Fahr)."'3e'

25855. Mtrhanrmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Atsur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, Az-Zvhi,
dan Qatadatr, mereka berkata: Pada masa Jahiliyah terdapat

wanita-wanita pelacur yang sudah dikenal, lalu sebagian

kaum muslim ingrn *g${ri merek4 ryaka Allatr

menurunkan firman-ga, !'y\t K;i )l'\iy $'&- * oisi

wiA XF iSt '# 3r. J'Ef {tW--"Laki--taki ving
berzina tidak mengawini melainlan perempuan yang berzino,

atau perempuan yang muryrik; dan perempuan yang bdrzina

tidak dikmtini melainkan oleh lahi-laki yang berzina atau

laki-loki musyrih dan yang demiHan itu diharamlwn atas

o r an g- or ang y an g mubnin " tsYl

25856. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

. Abdurrazzaq memberitahukan kepada karni, ia berkata:

Ma'mar memberitatnrkan kepada karni dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid. Dikatakan oleh Az-Zuhri dan Qatadah, mereka

berkat4 "Pada masa Jatriliyah, mereka adalah pelacur-

pelacur." Kemudian ia menyebutkan redaksi yang

semisalnya.

2585?. Ibnu AMul A'la menceritakan kepada katni, ia berkata:

Muhammad bin Atsur menceritakan kepada kami dari

Al Baghawi drJram Ma'alim At-Toruil (41168).

Abdunazzaq dalam tafsirnla (A 425).

rr9r
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Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari daxi Al Qasim bin Abi

Barrah, ia berkata, *Pada masa Jatriliyah mereka menikahi

wanita-wanita pelact[ yang tetatr dikenal dengan tujuan

menggantungkan hidup (karena pelacur itulah yang

mencukupi kebututran hidup mereka). Sebagian kaum muslim

lalu ingin menikatri wanita-wanita itu dengan tujuan yang

samq maka Allah melarang perbuatan tersebut'"r3e3

25858. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l$ilfiazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, ia

berkata: Al Qasim bin Abi Barzakh berkata: Kemudian ia

menyebutkan hadits semisalnya. r3s

25859. Ya'qub menceritakan kepadalan, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-Taimi

memberitatrukan kepada kami dari Sa'id bin Al Musalryab, ia

berkata, ..Mereka adatah wanita-wanita pelacur Madinah."t3es

ZS8OO."-Rbu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi

sulaiman dari sa'id bin Jabir, bahwa pada masa Jahiliyatt

wanita-wanita itr menjual diri mereka (melacur), dan jika ada

laki-laki yang ingin menikatri mereka" maka pasti bertujuan

mendapatkan harta mereka. Atlah lalu melarang ^:'"Y
melakukan perbuatan itu, maka turunlah firman Allah, Yapt

KF J'^i$$t&- "Laki'laH vang berzirn tidak mengawini

melainkan perempuan yang berzirta, atau perempuan yang

Ibnu Abu fiatim dalam tafsirnya (8D522) dan Abdurmzzaq dalam tafsimya

Qt06\.
Ibid
Tidak kami temukan di antara lircratir yang kami miliki. ' ' :

1393
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mu{yrik" Termasuk bagian mereka adalatr seorang wanita

bernama Ummu Mahnil.r3s

25861. Abu Kruaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi,

tentang firman Allah, Klil'*l$l'&g rfii "Lafl-loki
yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yong

berzina, atau perempuan yang musyrih " ia berkata" "Mereka

adalatr wanita-wanita pada masa Jahiliyah yang menyewakan

diri mereka (melactr)."r3'

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, seorang laki-
laki peziru tidak akarl berzina kecuali dengan wanita pezina atau

wanita musyrik, dan seorang wanita pezita tidak akan beruina kecuali

dengan seorang laki-laki pezina atau laki-laki musynk. Mereka

berkat4 *Makna lafazh guSr dalam ayat ini adalatr iima'
(bersetubutr)." Daq yang berpendapat demikian adalah:

25862. Hanad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash menceritakan kepada kami dari Hushain, dari dari

Ilrrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah $7'$;r! ali
K] J'^i! "Laki-laki yang berzina tidak ienganini
melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang

musyrih " ia berkata, "Maksudnya adalah, tidak akan berzina

kecuali dengan seorang wanita Wz.rna atau seorang wanita

musyrik."r3s

25863. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kamf ia berkata:

Spbah menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Muslim,

Al Baghawi dalan Ma'allm At-TarEil (41167) dengen lafazh semisal.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil (41167) dengan sanadyangbersambung
sarrpai kepada Asy-Syabi.
runu eUu Uatim datain tafsimya $n522), Al Mawardi dalam AwNukat wa Al
UW, Ql73), dan Abu Ja'far An-Nuhas dntram Ma'oni Al Qur'an Q1498).

r396
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dari sa'id bin Jabir, tentang a',t"itiJ*l:Jtw;i'.;+9t
"Dan perempuan yang berzina tidak dikmtini melainkan
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik," ia
berkata, o'Maksudnya adalah, seorang laki-laki pezina tidak
akan berzina kecuali dengan wanita peana seperti dia atau

seorang wanita musyrik." r3s

25864. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitatrukan kepada kami dari Ibnu Syabramatr, dari
Said bin Jubair, dari Ikrimatr, tentang firman Allah { OjSi

K/ ['^irt$t&- "LaH-laki yang berzina tidak mengavtini
melainlcan perempuan yang berzina, atau perempuan yang
musyrilc, " keduanya berkata, "Maksudnya adalalt
bersetubuh."re

25865. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia
-'berkata: Sa'id bin Jubair dan Mujatrid berkata tentang ayat,

K; i1'*l$f$;r$ aji "Laki-taki yans berzina tidak
menga'wini melainlwn perempuan yang berzina, atau
perempuan yang musyrih" keduanya berkata "Maksudnya
adalah bersettrbuh. " rot

25866. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Salamatr bin Nabith, dari

Ibnu Abu Hatim dalam afsimya (ED521,2522) dan Al Mawardi dalam An-
Ntl*,atwaAl tlyun(/73).
Abdunazzaq dalam tafsirnya Qla2O dan Al Qurttrubi dalam tafsirnya
(t2n6e).
Abu Ja'far"An-Nuhas ddart Ma'ani Al Qw'an Q1498), diriwayatkan dalam
satu hadits yang berkenaan dengan makna: seorang laki-laki pezina yang
dihukum cambuk tidak akan menikah kecuali dengan wanita yang seperti dia.
HR. Abu Daud dalam bab: An-Nikah Q025) serta Ahmad dalam musnadnya
(2t324\.
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Adh-Dhihak bin Mazahim dan Syu'batr, dari Ya'la bin
Iyluslim,-dari Sa'id bin.Jubair,-tgntang.firyan Allah, { Oji3; 5 Et: $y?$; { {9f * l'*ly $'&- " Laki-iaH
yang berzina tidak mengawini melainkan.perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrih; dan perempuan yang
berzina tidak dikmtini melginkan oleh laki-laki yang berzi4a
aiau laki-laki musyri\:' keduanya berkatq'lSeorang laki-laki
pezina tidak akan berzina kecuali'dengan, seorang wanita
penrra seperti dia, atau wanita musyrik, dan seorang wanita

musynk penr:n tidak akan berzina kebuali dengan yang

seperti dia."r4o2

25867. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard berkata

t9$aTs Fry9-n Allah, W-{ fr\f K} ;t'*t 11,&-{ aji
l;-"lr$1 "Laki-laki yani beriina tidak iengm,ini
melainlcan perempuan yang berzina, atau perempxon yang
muryrik; don perempuan yang berzino tidak. dikawini
melainkan oleh laki-laki yang berzino atau laH-laki
tnuryrik, " ia berkata" "Mereka adalah wanita-wanita pelacur

pada masa Jahiliyah, dan nikah dalam kitab Allah berarti
mendapatkan, maka mereka tidak akan mendapatkan kecuali
dengan seorang pezina atau seorang musynk yang tidak
mengharamkan zina. Wanita itur juga tidak akao mendapatkan

seorang laki-laki kecuali yang seperti dia."

Ibnu Abbas berkat& "Mereka adatah pelacur-pelacw pada

masa Jatriliyah.'r&

25868. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

Ibnu Abu Hatim dalam afsimya (8D522).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(8D525).

t4o2
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kepadakrl ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami semuany4 ia

berkata dari Ibnu Abi Najih, dari Qais bin Sa'ad, dari Sa'id

. bin Jubair, ia berkata "Jika dia berzina dengan wanita

tersebut, maka dia seorang pezina."ro

25869. Ati menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada, kami, ia .berkata: Muawiyyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Nlah,r.3? l'*y$f&-f oisi "Laki-taki vans

berzira tifuk mengattini melainhan perempuan yang berzina,

atau peremPttan yang musyrih" ia berkata" "Maksudnya

adalah, seorang pezirn dari ahli kiblat tidak akan berzina

kecuali dengan seorang wanita pezina seperti dia atau

seorang wanita musYrik."

Ia juga mengatakan bahwa seorang wanita pzina dari attli

kiblat tidak akan beflinl kecuali dengan seorang laki-laki
-,pezina seperti dia dari ahli kiblat atau laki-laki musynk yang"

bukan dari ahli kiblat. Kemudian dia membaca ayat, lfr
'Wfii&-1fi "Dan yang demiHan itu diharamlcan atas

orcmg-orang yang mulonin. " t03

Ada yang berpendapat batrwa ini merupakan hukum Allah bagi

semua laki-laki dan wanita yang berzina" hingga dihapus hukumnya

oleh firman Allah, 'kr$$WV "Dan knvinttanlah orang-orang

yang sendirian di antara kamu." (Qs. An-Nuur [24]: 32) Jadi,

dihalalkan gnhrk menikatri semua wanita dan laki-laki muslim. Dan,

yang berpendapat demikian adalah:

Tidak kami temukan hadits dengan sanad ini di antara literatgr yang kami

miliki.
Abu Ja'far An-Nuhas dalarr. Ma'ani Al Qur'an (31498).

t404
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25870. Ya'qub menceritakan kepadalcq ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Yatrya bin Sa'id, dari Sa'id

bin AI Musayyib, tgntang firman Allah 31'135$i{*-J "ffi'wg, li 3f' ;fr 3i3 J *ti $ tW-{ 2n9t K;7 uni -f o ri
yang berzina tidak mengmtini melainkan perempuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang

berzina tidak diksnini melainkan oleh laki-laki yang berzina

atou laki-laH musyrih dan yang demikian itu diharamkan

atas orang-orang yang mubninm" ia berkata, "Mereka
berpendapat batrwa ayat yang setelaturya menghapus hukum

tersebut 'k $:Ji WE 'Dan kovtinkantah orang-orang
yang sendirian di antara komu'. (Qs. An-Nuur pal: 32)

Mereka termastrk ayami muslimin (orang-orang yang

sendirian).'tffi

25871. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hajjaj mencerilakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Yatrya bin Sa'id

dari sa'id bqAny-"vf aa: $1f,J.! o\i
3; J $,StW- { f*$f Kr- l'{$ "Loktiaw vi,g
berzinq tidok mengav,ini melainkan perempuan yang berzina,

atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang benlno
tidok dilcowtni melait*on oleh lokiJaH yqng berzitu atau

laki-laki musyrih" ia ber*ata, *Ayat ini dihapus oleh aya
setelahnya, X, A$WV 'Don kavinkonlah orungarang
yotg sendirtan dl antoa knnu'. (Qs. An-Nuu palz 32)
Wanita-wanita iu tcrmaguk ayyani nntslimtn (wanitrrvanita
yang sendirian).r@

25872. Ibnu AMul Ala menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(8D521,2522).
Ibid.
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Diriwayatkan dari Yahya, dari Ibnu Al Musalryab, ia berkata,
*Ayat ini dihapus oleh firman Allah, 'hU'-'JrW| "Dan

lrawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu"

(Qs. An-Nuur [24]: 32)'*

25873. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdtxrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada kami dari Yahya bin Sa'id,

dari Said bin bin Al Musa1ryab, ia berkata "Ayat ini dihapus

oleh firman Allah, ,[-\ili{;V 'Dan lcowintrantah orang'

orang yang sendirian'. " (Qs. An-Nuur l24l:32)LM

25874. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Anas bin Iyadh

memberitatrukan kepada kami dari Yahya, ia berkata:

Disebutkan masatah zina kepada Sa'id bin Al Musaly aA Ali
K# J'12y$t&{ "Laki-laH yans berzina tidak

mengawini melainkon perempuan yang berzina, atau

perempuan yang musyrik " Dia lalu berkata, "Ayat ini telatt

-.,- dihapus oleh ayat setelatrrya." Sa'id kemudian membaca" 
firman Atlah, K;31'12y$f$i{ayi "Laki-taki yans

berzina tidak mengoutini melainkan perempuan yang berzina,
'. atau perempuan yang musyrik" Allah lalu berfirmarr, '$$;\

%bt-\l "Dan kmttintwnlah orang-orang yang sendirian di

antara kamu." (Qs. An-Nuur Pal: 32) Mereka termasuk
; ayyami (orang-oiangyalg sendirian) dari kaum muslim.raro

Abu Ja'far berkata: Mentrrutkg di antara pendapat-pendapat

tersebut yang paling tepat kebenarannya dalam penakwilan ayat ini

Abu Ja'far An-Nuhas do/iam Ma'ani Al Qur'an (31499) dan Al Qurthubi dalam
ta8irnya Q7rcr.
Abdunazzaq dalam ta&imya (UAq.
MushannSlbnu Abi Slaibah@n7D,Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (81426),

Suffan Ats-Tsauri dalam ta&irnya (hal.22l), dan Al Baghawi dalart Ma'alim
u-Taruil(41167).
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adalah yang mengatakan bahwa makna 3u3r dalam ayat ini adalah

bersetubuh, dan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan wanita-

wanita pelacur dari kaum musyrik yang memiliki tanda-tanda yang

dikenal. Ada dalil yang menyebutkan bahwa seorang wanita pezina

dari kaum muslim diharamkan bagi laki-laki musyrik, dan seorang

laki-laki pezina dari kaurn muslim diharamkan bagi seorang wanita

dari kaum musyrik penyembah berhala. Jika demikian maksudnya,

maka seorang laki-laki pezina dari kaum mukmin tidak diperbolehkan

menikahi seorang wanita afifah (yang menjaga dirinya) dari ka[rm

muslim, dan dia tidak akan menikah kecuali dengan seorang wanita

pezina atau seorang wanita musyrik. Jadi, jelas bahwa makna ayat

tersebut adalah,. seorang laki-laki pezina tidak bersetubuh kecuali

dengan seorang wanita pezina yang tidak menghalalkan hukum zina,

atau dengan seorang wanita musyrik yang menghalalkan hukum zina.

Firman-Nya: 'aAlt$ili'g/; "Dan yang demikian itu

diharamlran atas orang-orang yang mulonin. " Maksudnya, a$lah,

zina diharamkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allahltlan

Hari Akhir. Itulah makna nikatr pada firman Allah, '^ly$f&-{ Jfi
"Laki-laki yang berzina tidak mengmtini melainlun perempuan yang

berzina."

@@@

{J'|E'"# i'\f6 {6# i;Jrftl i7 e{A''fr.tri3
'rffi?,i{*7;Ji'"ii?w

"Dmr CIrdngofimg yaflg menuduh wafiito,'wanita yong
baik baik (bqbuat zino) dmt mqeka tidak mendatmrgkan
empat ofiitgsalci, mallu dctalfi mqeka (yang merruduh
iar) delqpan puluh lrrarli dera, dart iangdrrlah karnu terima
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tcesaksian merekabuat selarna.lmnat yo,. Dan msreka iUilah

orar.g.orang y(mg fasik." (Qs' An'Nuur l24l: 4')

Takwil firr-nan Allah: ii;:''rX5','6i-i?';'"''1i'-oli-i-it

@ ;j$i'i ;4i6Yfi i:^ii AW!;tE'q: r;yy !!" orans-

oiong yanb menuduh waniia-wonita yang baik-baik [berbuat zina]

dan,mereka lidak mendatongkan empal orang saksi, maka deralah

mereka lyang menuduh iruJ delapon puluh kali dera, don ianganlah

kamu terimq kesaksian mereka buat selama-lomonya. Dan mereka

it ul ol, orong-oro n g Y a ng fas i k)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta,ala berfirman, ,,Mereka

yang .mencela, wanita-wanita yang menjaga dirinya; wanita-wanita

muslimah yang merdeka, dengan tuduhan zina, kemudian tidak

mampu mendatangkan empat orang saksi yang adil (yang melihat

bahwa.wanita-wanita itu melakukan perbuatan zina) terhadap tuduhan

tersebut, maka cambutlah mereka (yang menuduh) dengan delapan

puluh ltali cambukan, dan janganlah kamu terima persaksian mereka

untuk selamanya. Metekalah orang-orang yang menyelisihi perintah

Allah dan keluar dari ketaatan kepada-Nya,. serta termasuk orang yang

fasik."

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan kepada mereka yang

menuduh Aisyatr RA (istri Rasulullah) dengan kedustaan. Dan, yang

berpendapat demikian adalah :

25875. Abu As-Sa'ib dan Ibrahim bin Saad menceritakan kepadaku,

keduanya berkata:, Ibnu Fudhail ,menceritakan kepada kami

. dari Khushaif, ia berkata: Aku pernah berkata kepada Sa'id

bin Jubair, "Manakah yang lebih berat, zina atau menuduh

wanita.wanita yang suci berbuat zina?'' Ia berkata, ,,7,ina

lebih berat." Aku lalu berkata, "Bukankah Allah berfirman,

.;;;5iiti,i"-ift 'Dan orang'orang yang menuduh wanita-

l-6r}
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wanita yang baik-baik'. " Dia lalu berkata, "Ayat tersebut

diturunkan khusus untuk peristiwa Aisyatr."'0"

25876. Aku diberitahu 
-suatu 

berita- dari Al Husain, ia berkata:

Aku pernatr mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid
menceritakan kepada. kami, ia berkata: Aku pernatl

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allahilb
'fr$ {|J|fiUi? ";t:fr1';'}5- "Dan orans-orans yans
menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan

mereka tidak mendatangkan empat orang saksi," dia berkata,
*Ayat tersebut diturunkan kepada wanita-wanita
muslimah."'at2

25877. Yturus menceritakan [epadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, $f i4J3 "Dan merelca itulah
orang-orang yang fasik," ia berkata "Mereka adalah

pendusta."rar3 
CC' 

.".,-

@ H3frr'fr irt;t* 6fu;'n 6.G u-li I
"I(ecvaliorong.orongy@tgbettfr tseflilahitu'darr

rnemperfuil<i(dirfu rrya),rnr,a*u.xsurrydnyaAJlahlvldllu
Pengmtry lagi l,/grho Penycyurg." (Qs. An Nuur [24]: 5l

rarcwil lirmrn-Nya: F) ifbfi'i'Fijifi A$ i:,b$f i.ii $t
(Kecuali orurrgerang yang bertobat sesudah itu dan

AlQurthubidalamtafsirnya QAVD. .. !,'

Al Bagbawi dalam Mo'alim a-Toail (41168) dengan lafaz,hnya tanpa sanad.
Ibnu Abu Hatim dslsm tafsimya (812531).

tall
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mempetbaihi [dhinyaJ, maha sesungguhnya Allah Maha

Pengampun bgi Maha Penyayang)

Para mufassir berbeda pendapat tentang yang dikecualikan

dalam firman Allah, iDt.fr'rrli1$ifl "Kecuali orang-orang yang

bertobat sesudah itu." Sebagian berpendapat bahwa yang

dikecualikan adalah fi rman Allah, Ki','#'iL W {J " Dan i anganl ah

kamu terima kBsaksian mereka btnt selama'lamanya."

Mereka berkatq *Jilca orang yang menuduh itu bertobat, maka

kesaksian mereka diterimq dan predikat fasiknya hilang, baik

dikenakan had maupvr tidak.' Dan, yang berpendapat demikian

adalatr:

25878. Ahmad bin Hamad Ad-Dulabi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Suffan menceritakan kepadalnr dari Az-Zuhri, dari

Sa'id, batrwa Umar berkata kepada Abu Balaah, "Jika kamu

bertobat maka kesaksianmu akan diterima, atau bertobatlatr,

sehingga kesaksianmu akan diterima."r'u'l

25879:- Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Az-Z\hi,
dari Sa'id bin Al Musayyit, bahwa Umar bin Ktraththab

memukul Abu Balrratr, Syabal bin Mabad, dan Nafi bin Al
Hadts bin Kaldah sebagai lud bagi mereka, serta berkata

kepada mer€ka, "Barangsiapa mengakui kedustaan dirinya'

maka alar bolehkan kesaksiannya pada masa yang akan

datang, dan yang tidak mengakuiny4 maka tidak aku

perbolehkan kesaksiannya." Syibl dan Nafi lalu mengalcui

kedustaanny4 sedangkan Abu Bakrah tidak mau

melakukannya.

r'r{ Al Mawardi dal?IIrt An-Nukat wa Al Uyun (4nr, Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma'ani Al gw'an QISOZ), ALAlusi dalam Ru& Al Ma'wti (18/102)' Az-Zujai
dalam Matani,Al Qw'an (4131), dan As-Suyuthi dakim'Ad-Durr Al Mantsur
(6ll3l),menisbatkannya kepada Abd bin Hamid dari Said.
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Az-Ztfrlj berkata, "Demi Allah, ifir adalatr sunah' maka

jagalah."ra15

25880. Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia

berkata, *Jika bertobat {rang yang menudutr- dan tidak

diketafuui darinya kecuali kebaikan, maka kesaksiannya

diterima."to"

25881. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

"setelah dicarnbuk, hendaklah seorang Imam meminta

kepada orang yang menuduh untuk bertobat. Jika dia bertobat

dan selalu melalcukan kebaikan, maka kesaksiannya bisa

diterima, jika tidak, maka dia termasuk orang-orang yang

keji, dan kesaksiannya tidak boleh diterima."r4rT *''

25882. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, bahwa dia berkata

tentang al qhadif, "Jika dia bertobat dan tidak diketahui

darinya kecuali kebaikan, maka diperbolehkan kesaksiannya,

namun jika tidak bertobat, maka dia termasuk orang yang keji

HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan (61168), Musharuaf Abdunazzaq (71362)

Abdurrazzaq dalam tafsimyaQll3l), dan Al Bukhari dengan lafazh yang sama

dalarr bab: Asy-Syahadat secara mua'laq (bab: Persaksian Orang yang

Menuduh Zina, Pencuri, dan Pezina), Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (6/168),

dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al Waiiz $/l6D.
IIR. Al Bukhari dengan lafazh yang sama dalam bab: Asy-Syahadat secafia

mua'laq (bab: Kesaksian Orang yang Menuduh, Mencuri, dan Berzina) dari

Ays-Syabi dan Qatadah.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812531), Al Baghawi dalam Ma'alim At'
Tarail (41169) dengan maknanya dari Asy-Syabi dan yang lain, serta Abu

Ja'far An-Nuhas dalarn Ma'ani Al Qur'an (31502).

t4l6
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dan tidak diperbolehkan kesaksiannya. Tobatnya adalalt

dengan mengakui kedustaannya."r'rt

25883. ...ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari

Daud, dari Asy-Sya'bi, dengan redaksi yang serupa'

25884. Abu Kgraib dan Abu As-Saib menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud bin Abu Hanad memberitatrukan kepada kami

dari Asy-Sya'bi, dia berkata tentang Al Qadhif, "Jika dia

bertobat dan mengakui kedustaannya, maka diterima

kesaksiannya. Namun jika tidak, maka dia termasuk orang

yang keji dan tidak diterima kesaksiannyq karena Allatr telatt

berfirman, irtiJ t-q,:\.1it t5i* l1'nta fidak dapat

mendatanglran empat orang saksi..''' "rare

25885. Yaqub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi Hanad

- memberitatrukan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata
- 

tentang kesaksian omng yang menudutr, "Jika dia mencabut

kembali ucapannya dan mengakui kedustaan dirinya ketika

dicambuk, maka diterima kesaksianny a'"t42o

25886. ...ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Ismail

bin Abu Khalid, dari Aqy-Sya'bi, dia berkatA *Apakah kalian

akan menolak kesaksiannya, sedangkan Allah menerima

tobatnya? Dia menerima kesaksiannya jika dia bertobat."r'2r

25887. ...ia berkata: Isma'il memberitahukan kepada kami dari Asy-

Syabi,bahwadiaberkatatentangkesaksianorangyang

Ibid
Ibid
Lihat Al Bukhari dalam bab: Asy-Syahada (bab: Kesaksian Orang yang

Menudub Mencuri, dan Berzina).

Al Qnnthubi dalam tafsirnya (tZt:3t) dari Asy-Syabi, dan Ibnu Abu Hatim

dalam tafsirnya (8/531) dari Attta'.

t4tt
t419
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menuduh, "Jika dia bersalsi sebelum dilaksanakau had'nya,

maka kesaksiannya diterima."rlz

25888. ....ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Utaidah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim,

dari Ismail bin Salim, dari Asy-Syabi, dalam l:rrl qadzafi,

keduanya berliata, "Jika dia bersaksi sebelum dilalcsanakan

hukuman cambuk, maka kesaksiannya diterima."r€

25889. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Basyr (yakni

Ibnu Iliyyah) menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Ibnu Abi Najih berkata, "Jika Al Qadzifbertobat,
maka kesaksiannya diterima." Dia juga berkata, "Kami juga

berpendapat dernikian." Lalu dikatakan kepadanya,

"siapakah yang mengatakan itu?" [Dia berkata:]taz Atha',

Thawus, dan Mujatrid. tar

25890. Ibnu Basyr dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

karni, keduanya berkata: Mutrammad bin Ktralid bin Utsmatt
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Basyir

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Umar bin
Thalhah, dari Abdullah, ia berkata, *Jika orang yang

menuduh itu bertobat, maka dia dicambuk dan diterima

kesaksiannya."

Abu Musa berkata, "Demikianlatr pendapat Ibnu'nr

IJtsmah."ra27

Abu Ja far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'm (31502).

Tidak kami temukan hadits dengan sanad imi di antara literatur yang kami
miliki.
Di antara dua tanda kurung tidak terdapat dalam manuskrip.
Tidalc kami temukan hadits dengan sanad ini di an-tara literanr yang kami
miliki.
Dalam manuslsrip setelah itu Abu Umah.
Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam bab: AsySlahtadat @ab:. Syahadat Al
Qodzifwa As-Sariq wa Az-Zani) secaramu'allaq

l4T2
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2589L Ibnu Basyr dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, keduanya berkata:, Ibnu Utsmahraa menceritakan

kepada karni, ia berkata: Sa'id bin Basyir menceritakan

kepada l<atni dari Qatadah, dari Sulaiman bin Yasar dan Asy-

Sya'bi, keduanya berkata, "Jika orang yang menudutr itu

bertobat ketika dicambulq maka kesaksiannya diterima."rl2e

25892. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu batrwa Umar bin Abdullah bin

Abi Thalhah mencambuk seseorang karena permasalahan

qadzaf, lalu dia berkata" "Akuilah kedustaanmu sehingga

kesaksianmu diterima. "r'30

25893. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Abu Al Haitsam, ia berkata:

Aku mendengar Ibrahim dan Asy-syaibi menyebutkan

-,_. tentang kesaksian orang yang menudtrh. Asy-Syabi lalu

berkata kepada Ibrahim, "Mengapa kesaksiannya tidak

diterima?" Dia berkata, "I(arena aku tidak tatru apakah dia

bertobat atau tidak?'ra3 I

25894. Ia berkata: Abdunatrman menceritakan kepada, kami, ia
berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami

wa Dahm manuslaip setelah itu Abu Utmah.

'r:E Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya $n$D.r1'o Al Mawardi ddam An-Nukat wa Al Uw, @n, secara malnanya, dan Al
Qurthubi dalam tafsirnya (I2llEl), keduanya berkat4 "Tobatnya orang yang

menuduh adalah dengan mengakui kedustaannya."
r43r Tidak kami temukan hadits dengan sanad ini di antara literatur yang kami

miliki.
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dari Mujalad, dari Asy-Syabi, dari Masruq, ia berkata,

"Diterima kesaksiannya jika bertobat.'r432

25895. ...ia berkata: Abdullatr bin Al Mubarak menceritakan kepada

karni dari Ya'qub bin Al Qaqa, dari Muhammad bin Zaid,

dari Sa'id bin Jubair, ia menyebutkan redaksi yang semisal

dengannya

25896. ...ia berkata: AHullah bin Al Mubarak menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, dari knran bin Musa, ia berkata: Aku
menyaksikan Umar bin AMul Aziz merrbolehkan kesaksian

orang yang menuduh jika dia bertobat, dan bersarnanya

seorang laki-lrki. rrsr

25897. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, ia
berkata: Asy-Syabi berkata, *Jika dia bertobat maka

kesaksiannya diterima." Demikian juga yang dikatakhn oleh

Ibnu Al Mutsanna. Ia mengatakan bahwa demikian juga

menurtrtku, yaitu tentang qodzaf.ta3a

25898. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'ar

memberitahukan kepada kami dari Imran bin Umair, bahwa

Abdullah bin Atabah membolehkan kesaksian orang yang

menuduh jika dia bertobat.t43s

As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (6/13l), menisbatkannya dari Abd bin
Hamid, dari Asy-Syabi, Az-Zuhri, Ath-Thawus, dan Masnrq, darinya.
Al Bukhari dalam bab: Kesaksian Orang yang Menuduh, Pencuri, dan Pezina,
secara mu'alaq. Juga Al Baghawi dalam Ma'ani Al Qur'an (41169).
Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.
Diriwayatkan dari Abdullah Abdu Utbah dan yang lain oleh Al Bukhari dalam
pembahasan tentang kesaksian (bab: Kesalsian Orang yang Menuduh Zina,
Pencuri, dan Pezina), secata mu'alaq.

t132

t433
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258gg. Ya'qub rhenceritakan kepada}u, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepadalnr dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia

berkata, "Jika dia bertobat dan memperbaiki dirinya, maka

diterima kesaksiannya, yakni kesaksian orang yang

menuduh.o"a35

25900. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,

dari Ibnu Al Musalyab, ia berkata "Jika orang yang

menuduh bertobat, maka kesaksiannya diterima."rttT

25gll. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitafiukan kepada kami, ia berkata:

Mdmar memberitatrukan kepada kami dari Qatadatr, dari

Ibnu Al Musayyab, dengan redaksi semisalnya.

25902. Ibnu Abdul A'[a menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia

_ beikata: Az-zvh/jt berkata" "Jika orang yang menuduh itu
u" 

dikenakan had, mala sehartrsnya seorang imam memintanya

untuk bertobat. Jika dia bertobat, maka diterima

kesaksiannya, sedangkan jika tidak bertobat maka tidak

diterima. Begitu juga yang dilakukan umar bin Khaththab

terhadap mereka yang menuduh Mughirah bin Syu'bah, lalu

mereka bertobat kecuali Abu Bakrah, maka kesaksiannya

tidak diterima."ro3E

Ada yang berppndapat batrwa yang dikecualikan adalatr firman

Nlah, ltjirirt'!'r3,1iJ6'Dan neretw ttulah orang-orang yang fasik"

Tidak kalni temukan tambatran lafazh: Ibnu Mutsanna berkata'... Lihat

kelaqiutannya pada bab yang lalu.
Ibnu Abu ffatirn Aahm tafsirnya (5D532) dengan malaranya dari Adh-

Dhatrhak.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya Q/a2\ dan lb,nu Abu Hatim dalam tafsirnya

(8t2532),dengan lafaztr yang semisal dalam mushannaftrya Q 1389).

Abdnrrazzaq dalaur tafsirnya Ql 426).

t436
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Sedangkan firman Allah, Wi'*'{tW{;"Dan ianganlah kamu

terima kesaksian mereka buat selamalamanya," bersambung dengan

lafazh tl-11, yang maknanya adalalU kesaksian mereka tidak akan

diterima untuk selamanya. Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

25903. Ibnu Abi Asy-syawarib menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Zua'i menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asy'ats bin Sawar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asy-Sya'bi menceritakan kepadaku, ia berkata, "Ibnu

Snraih membolehkan kesaksian semua pelaku perbuatan

dosa jika dia bertobat, kecuali tobat orang yang menuduh.

Sesungguhnya tobatnya adalah antara dia dengan Tuhannya

dan kesaksiannya, tidak diterima."r43e

25904. Hamid bin Musa'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kafiii, ia berkata: Asy'ats bin

Sawar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ays-Syabi

menceritakan kepada kami dari Syraih, dengan rpdaksi

semisal itu, hanya saja dia berkata, "Termastrk orang yang

mendtrkun g had jikaia berbuat adil saat menyaksikan."rm

25905. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiryah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibrahim, dari Syraih, ia berkata, "Dia tidak memboletrkan

kesaksian orang yang menuduh. Tentang tobatnya, itu urusan

antara dia dengan Tuhannya.o'r#r

25906. Abu Kuraib dan Abu As-Saib menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al {Jyun @175).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (512532) dari lbrattim dan tidak menyebutkan

dari Synaih, Abu Ja'far An-Nuhas dalan Ma'ani Al Qtr'an (3D29) dan
Synraih dan Ibrahim, serta Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tatail (4/169) dari

An-Nakh'i dan Syrnaih.

1439

1,140

t44t



Srch'An-Nuzr

Muthraf, dari Abu Utsman, dari S)ruraih, tentang orang yang

menuduh, "Allah menerima tobatnya" seddngkan aku tidak
menerima kesaksianny a."r{2

25907. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada karni, ia berkata: Asy'ats

, memberitahukan kepada kami dari Asy-Syabi, ia berkata"

"Dua orang yang bersengketa datang kepadanya, salatr satu di
antara mereka mendatangkan seorang saksi yang telah

terpotong (karena hafi. Orang yang mengadukan tersebut

lalu ia berkata 'Apakatr kamu tidak mau melihat

keadaarurya?' la berkata, 'Aku telah melihatrya'. Dia lalu
bertanya kepada semua orang, dan mereka itu pun memuji
kebaikannya, maka Syuraih berkata, 'Diperboletrkan
kesaksian orang yang mendapatkan had jika pada hari dia

diminta kesaksiannya" dia berlaku adil, kecuali orang yang

menudtrh, karena tobatnya adalah antara dia dengan

_.* Tuhannya' ." tu3

25908. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats
memberitahukan kepada kami dari Asy-Syabi, ia berkata,

"Dua orang yang bersengketa datang kepada Syraih, dan

salah satunya datang dengan bukti dan saksi yang terpotong

ftarena had), maka orang yang mengadukan itu berkata,

'Apakatr kamu tidak melihat keadaan orang ini?' Syuraih

berkata, 'Ya aku telah melihatryq batrkan kami telah
bertanya kepada semua ofiurg, dan ternyata mereka memuji

Al Mawardi dalatt An-Nukat wa Al Uyun @nr.
Tidak lcami temukan hadits dengan lafazh ini di antara literatur yang kami
miliki. Lihat maknanya dalam Al Bukhari pada pembatrasan tentang kesalsian
(bab: Kesaksian Penuduh Zinq Pencuri, dan Pezina), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (41169),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D532).
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kebaikannya,." Dia kemudian menyebutkan lanjutan hadits

ini seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Kuraib'te

25g(Jg. Ya,qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-syaibani

memberitallrkan kepada kami dari Asy-sya'bi, dari Sygraih,

dia berkata, "Kesaksiannya tidak akan diterima selama-

lamanya, dan tobatrya adalah antara dia dengan Tuhannya."

Maksudnya adalatr orang yang menuduh't415

25gl}. ... ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Asy'ats memberitahukan kepada kami dali Asy-sya'bi,

bahwa Rabab memotong tangan seorang perampok. Lalu dia

memotong kaki dan tangafiiya. Kemudian perampok itu

bertobat dan memperbaiki dirinya. Dia (perampok itu) lalu

memberikan kesaksian dihadapan Syuraih, dan dia pun

membolefukan kesaksiannya. Orang yang dipersaksikan itu

berkata ,.Apakah engkau membolehkan kesalssiannya

terhadapku, sedangt<an dia terpotong ftarena had)?" Siraih
berkata, ..setiap orang yang mendapatkan had lalu dia

bertobat dan memperbaiki diri, maka kesaksiannya diterima,

kecuali orang Yang menuduh."re6

z|glL Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu A1 Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: syu'batt

menceritakan kepada kami, Al Mughirah berkata: Ia berkata:

Aku pernatr mendengar Ibratrim berkata, dari Syuraih,
..Ketetapan dari Allah yaitu, kesaksiannya tidak akan

diterima selama-lamany4 sedangkan tobatnya adalah urusan

antara dia dengan Allah.'

'* Ibid
tnns lbidrw lbid
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Abu Musa berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang

menuduh."r{7

25912. Ya'qub menceritakan kepadakrl ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada l€rri, ia berkata: Al Mughirah

memberitatlrkan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata,
*spnaih mengatakan batrwa Allah tidak akan menerima

kesaksiannya untuk selamanya-"r{

25913. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari sa'id bin Al

Musalyab, ia berkata, "Tidak dibolelrkan kesaksian orang

yang menudutr berbuat zin4 sedangkan tobatnya adalatt

urusan dia dengan Allah."r{e

25914. Ibnu Baysar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Al Hasan, dia

, 
'"" 

berkata, ..orang yang menuduh wanita berbuat zina tobahya

adalatr urusan dia dengan Allah, dan kesaksiannya tidak

diterima."rato

25915. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari

Ibrahim, tentang seseorang yang dikenakan hukuman

cambtrk, dia berkata" "Tidak diperbolehkan kesaksiannya

untuk selamanYa.n' 
ra' I

tu1 lbidtut i*', nbuJa'fa7 An-Nuhas (3/5ol).
r44e Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya (812530).
r45o Abdurrazzaq dalam tafsirnya (A427) dan mushannafrrya(71387)'
r45t Ibnu Abu ff'atim dalam taisimya (8D532),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(iitZ),Abu Ja'far An-Nuhas dilai Ma'ani At W'an (3/501), dan Al Qurthubi

dalam tafsimYa (l2l l79).
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25916. Ya'qub menseritakan kepadakq ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Mughiratt
memberitahukan kepada kami dari Ibrahim, bahwa dia tidak

menerinla kesaksiaonya untuk selamanya, dan tobatnya

adalah antara dia dengan Allah. Maksudnya adalah orang

yang menuduh."r'52

25917. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'tamir

bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari

Amru bin Sulaiman, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Kesaksian orang yang dtkenakan

had, ttdak diperbolehkan datam Islam.utat?

25918. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsaur menceritakan kepada karni dari Ma'mar, dari Al Hasan,

tentang ay at, (;J i 

"S'{ 
fi1 {e " oan i anganl ah kamu ter ima

kcsaksian mereka buat selama-larnarq)a," ia berkata

"Maksudnya adalatr, kesaksian orang yang menudutt,wanita

berbuat zina tidak akan diterima selama:lamany4 sedahglmn

tobatnya adalatr urusan antara dia dengan Tuhannya."

Syuraih berkata, "Tidak akan diterima kesaksiannya."ras

25919. Ali menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, Wli5#'{fi{r"oo janganlah kamu

terima kcsaksian mereka buat selama-lamanya," ia berkaQ"

"Barangsiapa bertobat dan memperbaiki dirinya, maki
diterima kesaksiannya dalam kitab Allah.'r'5t

Ibid
Al Jashash dalam Ahlcon Al Qw'ot (5/ll8), T$sir Al Falrurrui Q3ll42r,
dan Al Hindi dalam Karu Al'Unal (17757)
AMurrazzaq dalam afsirnya Q1427) dan mushannafirya(?RS1).
Al Baihaqi dalan As-Sunan (6/l6E) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsw (6/13l), dinisbatkan kepada Ibnu Al Mundzir serta Al Baihaqi dari
Ibnu Abbas.

t452
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Menurut kami, pendapat yang tepat dalam masalatr ini adalah,

pengecualian itu untuk kedua makna tersebut, yaitu firman Allatl, g
6i'-ii'{ffi"Oon ianganlah lcamu terima kesaksian mereka buat

seloma,Jimanya,'t dan firman Atlah, 'tf i"ry:\t "Dan mereka

itutah orong-orang yangfasilc," karena tentang qadzaf, semua sepakat

bahwa demikianlatr hulnrmnya sebelum dia dikenakan hadhrngga dra

bertobat, yaitu dengan pengampunan yang diberikan oleh orang yang

dituduh, selama masalah tersebut belr.rm diadukan ke penguas1 atat
yang ditudnh mati sebelum dia mengajukan tuntutan had bagi yang

menuduh. Jika memang demikian, maka bila dia bertobat, keadilan

dalam kesaksiannya adalah sah.

Jika semua ulama telatr sepakat bahwa Allah tidak menyebutkan

dalam kitab-Nya batrwa setelah ditegakkan lwd rr'arem menudutt,

kesaksiannya tidak akan ditedma selama-lamanya, akan tetapi Allatl

mplarang nntuk menerima kesaksiannya pada waktu Cna drkernal<at had,

dan Allah juga telah menamairya fasilq maka menjadi hal yang

dimengerti bahwa dengan ditegaltcanrrya had l@em tudutralurya, dan

dengan 
-tobat dari dosanya, tidak menjadil€n kesaksiannya tercela,

namun kesaksiannya setelatr ditegakkan had atasnya yang disebabkan

oleh dosanya, lebih baik dari kondisi sebelum ditega}tcan had atasnyao

sebab had ifi menjadikan orang yang dihulum lebih bersih dari

kejatratan yang wajib dikarenakan ftad.

Jika ada yang berkata, "Apakah boleh pengecualian itu dari

firman Allah, i:E'# i;^f|'Mala deralah mereka (yang menuduh

itu) delapan puluh lali dera', sehingga tobat itu menggugrrkat had

baginya, sebagaimana diperboletrkan kesaksiannya sebelum dan

sesudatr had, danhilangnya predikat fasik?"

Dikatakan, "Menurut karli, itu tidak diperboletrkan, karena

had merupatcan trat bagi yang dituduh, sebagaimana qishqsh yang

-r-.tl-srs.-[-
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diwajibkan karena adanya kejahatan jinayah yang dilakukannya'

sedangkan semua sepakat batrwa tobatnya tidak mengugurkan

kewajiban qishosh bagrnya. Begitu juga dengan tobat seseorang dari

qadzaf, tobatnya tidak menggugurkan dart lrod yang telatr diwajibkan

bagrnyq karena lwd adalah hak wanita yang dituduh; dia dapat

mengampuninya, atau menuntutnya. Sedangan tobat seorang hamba

dari dosanya hanya menggugrrkan narna serta sifat jelek yang ada

padanya, dan yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang telatr

Allah wajibkan, tidak akan hilang dan tidak dapat digugtrkan."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang cara tobat orang yang

menuduh wanita berbtrat zina sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Sebagian berpendapat bahwa cararlya adalah dengan mengaktri

kedustaannya dalam hal itu. Telah kami sebutkan sebagian riwayat

yang menjelaskan hd itu, maka akan aku jelaskan sebagian riwayat

yang belum kami sebutkan, dalam riwayat-riwayat berilut ini:

25920. Abu As-Saib menceritalcan kepadaku, ia berkata:^.Hafsh

menceritakan kepada l€mi dari Al-Laits, dari Ath-Thawush,

ia berkata, "Tobatnya orang yang menuduh wanita berbuat

an:e adalah dengal mengakui kedustaannya." r'$

2592L Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata, "Di Madinatr aku

melihat seorang laki-laki dihukum karena qadzaf. Setelatr

selesai dari hukumannyq dia mengenakan bajunya lalu
'berkata, 'Aku memohon arrpun dan bertobat dari menuduh

wanita-wanita yang baik!' Aku rlalu bertemu Abu Az-Zinad

dan aku ceritakan hal itu kepadanya. Abu Az-Zinad lalu

berkatq 'Di tempat kami, jika dia mengucapkan tobat setelah

selesai menjalani hukumannya sedangkan kami tidak

t456 Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al Wn @nr, Al Qurttrubi dalani ta$irnya
(l?lEl), dan Ibnu Athi)ryah dalamAl Muhoro Al Waiiz (4/165).
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mengetatlui darinya kecuali kebaikannya, maka kesaksianttya

diterima'."t457

25922. Aku pernatr diberitatru dari Al Husain bin Al Faraj' ia

, berkata: Aku mendengar Abu l\duadz berkata: P'U
memberitahrrkan kepada kami, ia berkata: Aku_ mendengar

Adlt"pt.tU.f le$ata tentang firman Allah, l"#'{W$
't j"r|;f i'i 4:1t|t6 " D on i anganl ah kamu t er ima' kc s aks i an

ierela' buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang'

orangyangfasikkBcualiorang-orangyangbertobat"'ia
berkata, . 

*Maksudnya adalah, barangsiapa secata terang-

terangan mengakui bahwa dia mengucapkan perkataan yang

bohong,kemudiandiabertobatkepadaAllahdengan
taubatan nashuha, dan pengakuannya ketika dia dicambuk

karena had, mal<a dia telatr benar-benar bertobat, dan Allatt

Matra Pengampun lagi Maha Penyayang"'ra5t

Ada yang berpendapat bahwa cara tobatrya adalah dengan

memp€ftaiki diri, menyesali perbuathnnya, beristigMar, dan tidak

mengUlangi kejatratan tersebut. Ini merupakan pendapat beberapa

tabi'in dan yang lain. Telatr kami sebutkan pada bab lalu sebagian

mereka yang berpendapat dengan pendapat ini, dan ini iuga

merupakan pendapat Anas bin Malik.rtt'

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pemtahasan tentang kesaksian (bab:

Kesaksian Orang yang Menuduh, Penclri, dan Orang yang Betzina) dari Abi

Az-Tantad secara mu a' I I aq.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnyt(tD532)-
para ulama berbeda pendapat tentang diterimanya persaksian orang yang

menuduh zina atau iitoUti dan berpredikat fasik selama-lamanya' Asal

perrrasalalran ihr adalah firnan Aflarr, ffi { @ i}"irf i'lPJY?'S ;:* {'gl' *;

O # fii,-ti't!t';ir6ib fi,rrfiG, apakatr pengecualian itu kembali ke semua

rangkaian ayat tersebut? Atau kembali ke kalimat dalaur ayat tersebut yang

lebih deka! yaitu firman Allalx! 6jtijif ?6i:Bi ua"dua pendapat dalam hal ini:

ta58

r4!9
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Pendapat ini merupakan pendapat yan$ paling tepat di antara

dua pendapat tersebut, karena Allah menjadikan tobat seorang hamba

golongan atrli iman dari dosanya dengan caxa meninggalkar-urya dan

fidak mengUlangi perbuatannya, menyesali perbuatalqyan d*,
memohon amptm kepada Allah atas dosany4' jika dosa itu antara dia

Pendapat pertama: pengecualian itu tidak berloitan dengq qg.nol+a"
kesaksian orang yang-menuduh, tetapi meniadakan predikat fasik dihadapan

Allatr. Menunri pendapat ini, kesaksian orarig yang menudtrh tidak diterima

selama-lamanyq-meskipun dia bertobat dan mengakui kedustaannya. Alasan

pendapat i* yaitu, islirsza'kembali kepada ayat yqlg lebih dekat. pleh karen-a

ito, toLatnyu akan menghilangkan kefasikannya, sedangkan kesaksiannya tidak

diterima. Ini merupakan pcndapat maddrab Hanafi, Al Qadhi Syuraih, Ibrahim

An-Nakha'i, Al Hasan Al Bashri, dan su&an Ats-Tsauri. Pendapat mereka

adalah, kesaksian orang yang menuduh tidak diterima selama-lamanya.

Pendapat lcedua: ististna' berlaku berkaitan dengan penolakan kesaksian orang

yang menuduh. Jika orang yang menuduh itu bertobat, maka kesaksiannya

iiteri-u, karena diterimanya kesaksian orang tersebut karena kefasikamya,

sehingga jika kefasikannya itu hilang dengan tobat.maka kesaksiannya mltlak
At"riilr,"sebelum aiteiaffan hai, a,g;y setelahnya. Ini adalahlendapat
jum[111., termasuk madzhab As-Syaf i, Maliki, dan Hanrbali. Dalilnya adalah,
-pengecualian 

itu berfaitan dengan dua ayat terrsebuf, dan ayat yang lebih dekat

yaitu, orang yang menuduh termasuk fasik, dan berkaitan dengan tidak

diterimanya kesaksiannya. olgh karena itr, tobatnya menghilangkan

predikatrya sebagai orang fasik dan menjadikan kesaksiannya dapat diterima.

beraasart<an dalil ini, jika orang yang menuduh itu bertobat, maka kesaksianya

diterima dan hilang predikatnya sebagai orang fasik. Ini merupakan pendapat

Said bin Al Musayyab dan golongaa ulirha salaf' Tobatnya orang yang

menuduh dengan melrgakui kedustaan dirinya terhadap hal yang dia,luduhkan'

Begihrlah ya"-g aumr* umar terhadap mereka yang monudulr Mughirah,.dia
berkata" 'Barangsiapa mengakui kedtrstam dirinya, malo aku terima

kesaksiannya pada nursa yang alcm datang. Scdangkan yang tidak rnau

melakukannyq tidak akan aku terima.kesalcsiarmya." :

An-Nutras menyebutkan bafiwa ini memrpakan pendapat ahli Madinah.

Sedangkan sebagian lain mengatakan -tcrmasuk Malik- bahwa,tobahya
adalalt- dengan memperbaiki dirinya, meskiprm dia tidak meirgakui

kedustaannya" menyesali hal-hal yang telah dia trdulrkan, serta beristighfrr dan

bertekad tidak mengulangi perbuatmnya. Ini merupalcan pendapat Ibnu Jarir.

Lrhat Fiqh At Kitab wa As-Swnh (5t2687,268E), Bada'i Ash-Shtana'i Ql69),
Bidayah'Al Mujtahid (A405), Al Qurthubi dalam tafsirnya (l7l79), d.aa'Al

Mawardi dr/rarn An-Nukat wa Al Wn @n r.
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dengan Tuhannya dan tidak berkaitan dengan hak-hak manusia dan

kedraliman di antara mereka.

Jika pendapat tersebut benar, seperti yang kami terangkan,

mal€ penakwilan ayat tersebut yaitu, merekalah orang-orang yang

fasik, kecuali mereka yang bertobat dari perbuatan dosa yang mereka

lakukan, yaitu menuduh (beruina) terhadap wanita-wanita yang baik,

$gi':fiift *Maka sesungguhnya Alloh Mata Pengampun lagi
Maha Penyayang." Dia menutupi dosanya dengan pengamprman yang

Dia berikan, dan Dia Matra Penyayang untuk mengadzab mereka

setelah mereka bertobat, maka terimalah kesaksian mereka dan
janganlah kalian menamakan mereka dengan fasik, akan tetapi

namakanlah dengan nama mereka jika merelca bertobat.

ooo

uib;L2Jrfr i#-{15#'{9,fi ';6-rx''}5.:4r:5

"1.# ;it 
G) L\ fCi;S@ C*,#i d,frL' iog B,n

'qr*St l'(
nDon or(mg-orong yafig rnetwduh istrinya (berzha),

padahol m,*elcn ddak ada mernprnyci salcsi,saki selain diri
nselca sendiri, malra pusalsian otang iat ialah urtpatl<ali
buwrnpah ilangan nanut y'.j;lah, sesanggutmya ilia ailalah
tmnas'uk orcmg.orarJg yangbenat Dart (nnnpah) yan9
kelilma, bahwalaknat Nlah ataxrya, iil<a dia temanfu
ot:otJg.ofimg yang Wihnta." (Qs. An,Nuur l24l: 6.7 )

xqiffiffi :i#^.rffi *Wfr*flglr*
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@ fo+triA @r, orangqrang yang menudtth istrinya [berzinaJ,
padahal mereka tidak ada mempunyai salesi-saksi selain diri mereha
sendiri, maka persaksian orong itu ialah empat kali bersumpah
dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termosuk orang-
orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwo lahnat Alldh
atasnya, jiha dla termosuh orang-orang yang berdusta)

Allah Ta'ala berfirman, irj5.-u-55"O"" orang-orang yang
menuduh," dari kaum laki-laki 'ii"i; ulstrinya," dengag perbuatan

keji, yaitu menuduh mereka bdrbuat zina. $:#{Krfi "Padahal
merelra tidak ada mempurryai saksi-saksi," yan1 bersaksi lqrhadap
kebenaran tudutran mereka kepada istri-istri mereka. €itiftqi
<i)$i'u3,!J1'i9pi+J "Maka persaksian orang itu iaulah empat kali
bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk

orang-orang yang benar. "

Terdapat perbedaan dalam bacaan ayat tersebut. Mayoritas
ulama Madinah dan Bashratr membacanya pl\+'6'f;la"rfr
"Maka persalcsian orang itu ialah empat kali," dengan ilthob,llr"rru
dua alasan:

Pertama: Lafazin6'5ri 'tJr dalam firman Allah, 2,'ri3 uMaka

persaksian orang itu," marfu' karena dhamir yang sebelumnya,
sehingga g--,41r menjadi marchub dengan makna 6i,'c itr.
Penakwilannya adalah, maka salah seorang dari mereka lranrs bersaksi
dengan empat kali sumpah, dengan narna Allall.

Kedua: Lafazh 3iri ,'.tJr marfu'karena firman Allah, d,frL
<$Ai sedangkan C-rIl mer,r:adi manshub karena 3516 sJl

sebagaimana dikatakan , i.J ,#,j cJll.rt Uit AW "Persaksianku
seribu kali, bahwa sesungguhnya engkau adalah lelaki keji." Itu
karena orang Arab me-marfu'-\a1, jawaban- dari sumpahnya,
setagaimana dikatakan, Ul\ 6* ,.it; dan Lii.lJ t;S atil..



SrrahAn N*ur

Mayoritas ulama Kufah membacanya 1'{JU -dengan 
me-

rafa'-l<an lafa*o3tt'* dan menjadikan i'r(}lt marfi'' Seakan-akan

mereka menakwilkannya: bagr mereka yang diwajibkan untuk

bersaksi hendaknya bersumpah sebanyak empat kali dengan nalna

Allah, bahwa diabenar-benar termasuk orang yang benar'

ffiffif#d#ffi:ffiffi:ffi,:tffi*
marfut-*ena dua alasan seba$aimana telah larjelaskan' Dari kedua

alasan ituratr aku cenderung membacanya marfu' sebagai jawaban dari

fi*; A[ah, <$rtfi';;31 turenu makna ayat tersebut adalatr,

mereka yuog -"rr,;doh istri mereka (berzina), nam,n mereka tidak

memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian mereka

adalatr dengan bersumpatr sebanyak empat kali, atas nama Allah,

batrwa dia termasuk orang yang benar, dan persaksian mereka dengan

empat kali sumpatr tersebut sebagai belaan dart had yang ditetapkan

kepa,dqya.Makrrainitidakdisebutkankarenaorangyangmendengar
telalr mematraminya, maka ai(llJr metliadi marfu', sebagaimana telatt

kami sebutkan.

Firman Allah: i;y,+'t;1r;3i1# "Matra persatrsian

orang itu ialah ,*poi 't*ti bisumpah dengan nama Allah."

Maksudnya ddalah, hendaklatr mereka bersurrpah sebanyak empat

kali atas nama Allah, bahwa dia termasuk orang yang benar tentang

perbuatan keji yang diahrdutrkan kepada istinya'

'|^A;;6 "Dan (sumpah) yang kclima"'persaksian yang kelima

#;f di'"i ,,Bahw,a labnt Altah atasnya." Maksudnya" laknat

\'t.) ;

rm Hamzah, Al Kasa,i, dan Hafs membaca b.., dengan ar?ammah, sedangkan yang

i.it a*i-A tha' h. Lihx Huii ah Al Qir a' at (hal' a9O'
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Allah pasti menimpanyat6r jika dia berdusta tentang tuduhan

perbuatan keji kepada istrinya.

Penjelasan kami sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari

Rasulullah SAW, serta seperti yang dikatakan oleh sebagian atrli

takwil.

Beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut serta

menerangkan sebab-sebab turumya finnan Allah tersebut adalah:

25923. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ihlyah menceritakan kepada karni, ia berkata: Aynrb
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata: Ketika

qyat ini twun, 't# i;^f1',6;3 iX[,|tlil.i? *s:;5rorn;.5t:laeiet" "Dan orang-orang yang ,nenuduh wanita-wanita yang

baik-baik (berbuat zina) dan merelu tidak mendatangkan

empat orang saksi, maka deralah mereka bang menuduh itu)
delapan puluh kali dera, " Sa'ad bin Ubadatr berkata, "Demi
Allah, apakatr jika aku melihat seorang wanita'"nakal
bersetubutr dengan laki-laki, kemudian aku adukan hal
tersebut, maka akan dibebankan kepadaku delapan puluh

cambukan, hingga aku dapat mendatangkan empat orang

saksi, padahal laki-laki itu telah pergi (sebelum alol
datangkan empat orang untuk menyaksikan)? Rasulullah lalu
bersabda, "Wahai kaum Anshar, tidallcah kalian mendengar
perkataan pemuka lwlian? " Mereka berkata, "Wahai
Rasulultatr, janganlah engkau mencelanya 

-kemud.ian
mereka menyebutkan besamya rasa kecemburuan Sa'ad bin
Ubadah- sekali-kali dia tidak menikatri seorang wanita

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (41175), Abu Ja'far An-Nutras dalam
Ma'ani Al Qt'an (3/506), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6116), dan Al-
Alusi dalam Ruhul Al Ma'ani (18/108). Ini adalah madzhab Malik dan Asy-
Syaf i, sebagaimana disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn
(4t77).
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kecuali seorang Perawan, dan tidak ada salatr seorang dad

kami yang mengawini wanita-wanita yang telatr dia thalak.,'

Rasulullah lalu bersabdq "sesungguhrrya Allah enggan

trecuati karena masalah itu" Dia berkata, "Maha Benar

Altah dan Rasul-NYa."

Tidak lama setelatr itu datangtah Ibnu Umar menuduh

I istrinya, maka hal itu menjadi beban bagi kaum muslim'

sehingga mereka bersabda' "Demi Allah' tidak akan

dibebankan kepadaku delapan puluh cambukan selama-

lamanyq karena aku telatr melihatrya dan mendengarnya'

sehinggaakuyakin!',Laluturunlahayattentangli'an.Lalu
dikatakan kepadanya, "Bersumpahlatr!" Dia lalu bersumpah.

Rasulutlatr lalu bersabda, "Tahonlah pada sumpah yang

lrelima, lrarena yang tcelima lralinya itu mewajiblrnn lahtat

Altahkcpadarrya."Dialaluberkata,*DenganayatiniAllatl
tidak akan memasukkan ke dalam neraka selama-lamanya,

...-sebagaimanaAllahtelatrmenjatrtrkanhrrkumandelapankali

cambukan, karena aku telatr melihatnya dan mendengamya'

hingga aku yakin!" Kemudian dia bersumpatr. Latu dikatakan

fcepada wanita tersebut, "Bersumpahlah!" Dia pun

bersumpah. Rasulullahlalu bersabda, "Tahanlah pada lrali

yang kelima, lcarena sumpah yang kclima itu mewaiibkan
-(totq,atAllahbaginya),.Dikatakan.kepadawanitaitu,

"sumpatr yang kelima itu mewajibkan Qaknat Allatl)'"

wanita itu diam sesaat, kemudian berkata, *Aku tidak akan

membuat kaumku malu." Dia lalu bersumpatr. Rasulullah

SAW lalu bersab da, "Jika anak itu lahir dengan tanda ini

dan ini, maka anak itu dinisbattran lcepada suaminya. Jilw

anakitulahirdengantondainidanini,makaanakinmilik
apa yang telah dituduhlan kcpadarqla'"



TafstuAthThahwi

Kemudian lahfulah seorang anak yang menyerupai unta kulit
unta sawo matang, tidak diketatrui nasab dan bapaknya, dan
itu setelah Sa'ad menjadi amir di Mesir.t62

25924. Khalad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: An-
Nadhar bin Syamil memberitatnrkan kepada kami, ia berkata:
Ubad memberitahukan kepada karni, ia berkata: Aku
mendengar Ilcimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika ayat,
-4,W 

1;tL',a$ i;,rs r{,? {;JfiU t I g7:5r -r}5.i.5r,

l*,J ir:rr "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita
yang baik-baik (berbuat zina) dan mereks tidak
mendatangkan empat orang saksi, waka deraloh mereka
(yang menuduh in) delapan puluh lali dera, dan janganlah
lramu terima kcsaksian mereka buat selama-larnanya. Dan
merela itulah orang-orang yang fasik," turun, Sa'ad bin
Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, apakatr seperti ini
diturukan? Jika alcu mendatangi wanita kemudi4n aku
dapatkan dia serong dengan laki-lald, maka tidak ada
kesempatan bagiku untuk memarahi dan memukulnya hingga
aku mendatangkan empat orang saksi? Demi Allah, ketika
aku mendatangkan empat orang saksi, laki-laki itu telatr
selesai dari hajatrya." Rasulullah lalu bersabda, ,Wahai

lraum Anshar, apakah kalian mendengar perkataan pemuka
kalian? " Mereka berkat4 *Ya Rasulullah, janganlatr engkau
mencelanya, karena dia laki-laki pencemburu. Sekali-kali dia
tidak menikah kecuali dengan seorang perawan, dan tidak ada
laki-laki yang berani menikahi setiap wanita yang telah
dithalaknya." Sa'ad berkata, "Ya Rasulullatr, demi bapak dan
ibuku, aku tahu itu addah huhm Allah dan hak, akan tetapi
aku heran, karena seandainya aku mendapatkan wanita itu

Al Baihaqi dalam As-Sunan Q1392) dan Al Haitsami datam Mujma, Az-
Zawa'id(41328).
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seorong dengan taki-laki, maka tidak ada kesempatan bagiku

untuk memarahinya karena aku hanrs mendatangkan empat

orang saksi, p"auird, demi Allatr' ketika aku mendatangkan

"*plt 
orang ,ut ri, laki-laki itu telah selesai dari hajatnya!"

Demi Allah, tidak lama setelah itu datangtah Hilal bin

Umalyatr dari aratr kebururya, dia telah melihat dengan

matanya dan mendengar dengan telinganya (perbuaun

istrinya), dan dia menahamya hingga pagi' Esok harinya' dia

mendatangi Rasulullah yang sedang duduk dengan

sahabatnya, lalu berkata, "Ya Rasulullatr' aku mendatangi

istriku pada wakhr malam, lalu aku mendapatkan seorang

laki-lakibersamaistriku.Akutelatrmelihatdenganmata
kepalalar dan mendengar dengan telingaku'" Rasulullatt

membenci pengaduan itu dan merasa sangat tertekan, hingga

nampak dari wajaturya, maka Hital berkata' "Ya Rasulullah'

demi Altah, aktr melihat kebencian di mukamu karena

'*-pengaduanku, sedangkan Allah mengetatrui bahwa aku benar'

danakutidak*.r,gutuk*kecualikebenaran'SemogaAllah
menjadikan jalan ketuar bagiku'"

KaumAnsharlaluberkumpuldanberkata,..Kitatela}rdiuji
dengan perkataan Sa'ad' Apakatr Hilal bin Umayyatr akan

dicambrrkdankesaksianrryatidakditerimaditenga}r.tengatr
kaum muslim?"

Rasulu[ahpunbemiatmencarrrtu}rrya.KetikaRasulullat'
sedangberadaditerrgatrlengatrsatrabatryadanakanmenyrrrrrh

seseorang trntuk mencanrbuknya' turunlah wahyu kepadanya'

.Ketikamerekamengetahuibahwawahyutelahditunrnkan,para
sahabatrya *.rrutarr ucanan meryf, hingga selesai' kemudian

Allah menr.rn'rkan firman-Nya . W,{X 1t:i+ti't;4-it-59
'h/jfr "Dan orang'orang yang tnenud'h *t'i'yo (berzira)'

ir**, *rrela tidak ada memptrryai saksi-saksi selain diri



Tafs*At/l.{?l.a@

mereka sendirt." Hingga firman Allah, i6go$itl6r:'6
lty*Il "Bahwa lahtat Attah atasnya jika stnminya itu
termosuk orongerang yang benar. " Rasulullah lalu bersabda,
*Bergembiralah ya Hilal, kqetu Altat telah menjadikan jalan
kefuq bagimu." Dia lalu Hata, "Aku telatr menghaap kepada

Allah akan hal itu." Rasulullah kemudian bersaMa, "(Jtuslah

leeadlwonita itu."

Wanita itu lalu datang, dan setelatr keduanya berkumpul,
wanita itu ditanya, dan wanita itu berbohong. Rasulullatr lalu
bersabda, 'sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah

seorang dari kalian berdua pendusta. Apalwh salah seorang

dari lralian berdua mau bertobat?" Hilal berkata, "Demi
bapak dan ibuku, aku benar dan aku tidak berkata kecuali
kebenaran." Rasulullah lalu bersaM4 "Li'on-lah di antara
kcduanya. " Dikatakan kepada Hilal, *Wahai Hilal,
bersumpatrlah." Dia lalu bersurrpah sebanyak empe! kali
dengan narna Allah, batrwa dia termasuk orang yang benar.

Ketika sampai pada sumpatr yang kelima, dikatakan
kepadanya, "Wahai Hilal, b€rtal$/alah kepada Allah,
sesrurgguturya siksa Allah lebih dasyat daripada siksa

manusia, dan sumpah yang kelima itu mewajibkan siksa

Allah bagimu." Hilal berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan

mengadzabku sebagaimana Rasulullatr juga tidak akan

mencambnkku." Dia pun mengucapkan sumpaturya yang

kelima, 'qfiO i'4#ileJllS "Bohwa labtat Atlah
atasnyo, jilw dia termasuk orang-orang yang berdusta."
Kemudian dikatakan kepada wanita tersebu! "Bersaksilah."
Wanita itu pun bersaksi dengan empat kali sumpatr dengan

nama Allah, batrwa suaminya itu termastrk orang yang

berdusta. Pada saat sumpatr yang kelima" dikatakan

kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, karena

t

i
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se$mgguhnya siksa Allah lebih pedih dari siksa manusia, dan

sumpahyangkelimainimewajikansiksaAllahbagimu.,,
Wanita itu terdiarn sesaat, latu berkata, *Demi Allah, aku

tidak akan mernpermalukan kaumku." Dia_ ptrn bersumpatr

dengan sunrpah yang kelima, iaygte i$t'rt5$6'"6
,,Baltwa lalout allah otasnya iika suaminya itu termasuk

orang-orang yang betur.

Rasulullatr lalu memisalrkan keduanya dan menetapkan

batrwa anak itg milik wanita tersebut, tidak dinasabkan ke

bapaknya dan tidak juga dikatakan bahwa itu adalatt

anaknya.tG

25925. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abu Ahmad Al Husain bin Muhammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami dari Ayygb, dari Ilaimah, dari

Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Hilal bin umalryah menuduh
''istrinya 

berzinq dikatakan kepadanya, "Demi Allah,

Rasulullah pasti mencambukmu dengan delapan puluh kali

cambukan!,' Dia lalu berkata, "Allah lebih adil dari satu

cambukan yang akan mencambtrkku, sedangkan Allatl

mengetahui batrwa aku telah melihat dan mendengarnya

hingga aku benar-benar yakin. Demi Allah, Rasulullatr tidak

akan mencambukku dengan satu cambukan pun!" Kemudian

turunlah ayat tentang li'an. Ketit'a ayat ini turun, Rasulullah

memanggil kedganya dan bersabd4 "Allah tahu balrwa salah

seorang di ontara katian telah berdusta. Apakah salah

seorang dari kalian berdua mau bertobat (dengan

mengalatirtya)?' Hilal berkata, "Demi Allah, aku benar'"

Dikatakan kepadanya, "Bersumpahlah dengan rurma Allah

r{6:t HR. Ahmad dalam musnadnya (11238) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

$n$3\.
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yang tidak ada tuhan selain dia batrwa kamu benar." Dia lalu
mengucapkan sumpatr tersebut sebanyak empat kali, *Jika

aku berbohong maka aku akan mendapatkan laknat Allah."
Rasulullah talu bersabd4 "Tahonlah pada kali yang kclima,

lrarena sumpahnya yang kclima itu mengharuskan labtat
Allah." Dia pun bersumpah

Wanita itu juga mengucapkan sunrpaturya sebanyak empat

kali, "Demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia, dia
termastrk orang yang berdusta.' Jika suaminya benar maka

muka Allah akan menimpanya Rasulullah lalu bersabda,

"Tahanlah pada sumpahnya yang kelim4 karena itu
mewajibkan laknat Allah kepadanya!" Wanita itu pun

bimbang dan ingin mengaktriny4 narnun wanita itu justru
berkata, ee{ku tidak akan membuat kawnku malu."rnil

25926. Abu Kruaib dan Abu Hisyam tu-Rifa'i menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: AMah menceritakan kepada kami
dari Al A'masy, dari lbrahim, dari Alqamah, dari Abdullatr, ia
berkata: Waktu ihr malam Jum'at dan kami sedang berada di
masjid, lalu datanglah seorang laki-laki dan berkatq "Apakah
jika seorang lakiJaki mendapatkan istrinya sedmg bersanra

laki-laki lain, kemudian dia membunuhnyq maka akan kalian
buntrh laki-laki itu (sebagai qishash)? Atau jika dia berbicara
maka dia akan kalian cambuk!" Hal itu lalu diadukan kepada
Rasulullatr, maka turunlah ayat tentang li'an. Setelah itu
datanglah seorang lald.laki yang menudutr is;trinya.

Rasulullah pur melaknat keduanya dan b€rsabda, "semoga
akan lahir anak yang hitam dan keriting."

tH HR Al Bukhari dalan Asy-Syahadat Q67l) dan Abu Daud dalam As-Sunan
dengan lafazh yang serupa Q258), Ahmad dalam musnadnya Ql4), dan Al
Baihaqi dalamls.SznanQl39S). l
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Setelalrbeberapawaktu,lahirlahseoranganakyanghitam
dan keriting.t6

25927. Ibnu'waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin

',, Abdul Harnid menceritakan kepada kami dari AMul Malik

',, bin Abu sulaiman, dari sdid bin Jubair, ia berkata: Aku

bertanyakepadalbnuUmardanberkatq*WatraiAbu
Abdurrahman, apakatr dua omng yang me'li'an hanrs

dipisatrkan?"Iamenjawab,"Ya'subhanallah'orangyang
pertama kali bertanya tentang hal itu adalatr fulan, dia datang

kepada Nabi SAW dan bertanya kepada beliau' 'Apa

pendapafirrujikasalatrseorangdarikamimendapatkan
istrinyaberbuatkeji?Apayangharusdiaperbuat?'
Rasulullatr tidak menjawab apa pun. Kemudian ia bertanya

lagikepadaRasulullah,.Apayangakutanyakankepadamu
telatr alar alami'.

Allatllalumenrrrunkanayatdalamsura}rAn-Nuur.
'iI.asulullah pun memanggil laki-laki tersebut, lalu menasihati

', dan mengingatkan batrwa siksa dunia lebih ringan daripada

siksa a}lhirat. Laki-laki itu lalu berkata" lDemi Yang

mengufusmu dengan kebenaran, aku tela}r melihatrya dan

istinya dan menasihatinya" bafuwa siksa dunia lebih ringan

daripadi siksa akhirat. wanita itu lalu berkata, "Demi Yang

mengufirsmudengankebenaran,dia(srraminya)termasuk
oftrllg yang berdusta, dan diatidak melihat apa-apa? '

Rasulullatr lalu memulai dari laki-laki tersebut, dia

bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali, bahwa

diatermasukorangyangbenar.Sumpa}ryangkelima
mewajibkan laknat Atlah atasnya jika dia termasuk orang

1465 HR. Ibnu Majatr (2068) dan Al Baihaqi dalam,4S-Sunan (81337).



Tofshlgh:Ihabai

yang berdustal. Kemudian wanita itu bersaksi dengan empat

kali sumpatr dengan nama Allab bahwa suaminya termasuk

orang yang bohong, dan sumpatr yang kelima mewajibkan

, murka Allah atasnya jika suaminya termasuk lorang yang

benar. Keduanya lalu dipisalrkan."tK :

25928. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami dari

Daud, dari Amir; ia berkata: Ketika dittrtmkan 
^yat, 

i.$i
i..,L'"i3 i;'fs'r$ fi7)6i.i? ";#55i$. "Dan orans-

orang yang menuduh wanita'wanita yang baik-baik (berbuat

zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,

mafta deralah merelca (yang menuduh in) delapan puluh ftali

dera," Ashim bin Adi berkata, "Jika aku melihat (isti
berbuat :.lrr:r,) kemudian aku berbicara' maka aku akan

dicambuk sebanyak delapan puluh kali, sedangkan jika aku

diam, maka aku dianr dengan keadaan marah." IIal itu

seakan-akan membuat Rasulullah merasa berat, maka

turunlah ayat,'iril -{W'i| 
K, S'd.t1'rfi.'r$t u Dan

orang-orang yoig menuduh istrinya (berzina), padahal

mereka tidak ada mempurryai saksi-saksi selain diri mereka

sendiri." Tidak lama setelah ittt, yaitu hanya satu Jum'at,

terjadilah hal itu pada seorang laki-laki dari kaumnya dan

istrinya, maka Allah meJi' an keduanya. t67

25929. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawilryah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah,' tl*lfi -{W'{ e tt'&ii'"i,5.'r.{5 " Don

orang-orang yaig menuduh istrinya (berzina), padahal

mereka tidak ada,mempunyai salcsi-saksi sela:in diri mereka

HR Al Bukhari dalam bab: Thalak (5312) dan Muslim dalam bab: L{an @).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tamil (41173) dongen lafazh yang semisal.

146,6

t167
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sendiri," ia berkata: Pada sumPah yang kelima" dikatakan

kepadanyq ..Lalslat Allah atasmu jika kamu termastrk orang

yang berdusta.. Jika wanita itu mengakui, maka ia dirajam,

dan jika wanita ifir mengingkari maka hanrs bersumpatr

sebanyak empat kali dengan nama Allah bafuwa suarninya

termasuk orang yang berdusta" dan pada sumpatr yang kelima

dikatakarU "Murka Allah atasmu jika suamimu termasuk

orang yang benar." Kemudian wanita dihindarkan dari siksa

dan dipisatrkan. Keduanya tidak boleh berkumpul untuk

selamanya" dan anaknya dinisbatkan kepada ibunya't6

25930. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtuaij, dafi Ilaimah, tentang firman Allah,

'f 1*ii'";'5-'u-it " D an ol:n 
l:or 

an g y an g m e nuduh i s tr i ny a

iberzina)," ia berkata, *Hilal bin Umayyatr dan yang dituduh

adalah Syuarik bin Satma', sedangkan yang bertanya adalafu
- 
rAshim bin Adi."r6e

25931. Ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadalar dari Ibnu Juraij, ia

berkata: Az-zrthi memberitat[rkan kepadaku tenlang li'an

dan sgnahnya, dari hadits sahal bin saad: seorang laki-laki

Anshar datang kepada Rasulullatr dan berkata, "Bagaimana

pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapatkan

istrinya bersama laki-laki lain, apakah dia membunuhnya,

lalu suami tersebut dibunuh? Atau apa yang harus dia

perbuat?" Allah lalu menunrnkan ayat tentang li'an'

Rasulullah kemudian bersabda, "Allah telah menetapkan

lreputusan tentang urusanfnu dan istrimu. " Keduanya lalu di.

Al Mawardi drdram An-Nukat wa Al tlyun @177).

Ibnu Al Jauzi dalam zad al Masir (6113) dari llsimah, dari Ibnu Abbas, Ibnu

a*riryut dalam Al Muhanar Al waiiz (41166), dan Al Qurthubi dalam

tafsdya 1g2ll94). Dalam manuskrip tertulis: Adi bin Ashim, dan yang tepat

adalatr sebagaimana yang kami cantumkan.

l('E
1469
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li'an, sedangkan aku merdadi saksinya. Rasulullah lalu
memisahkan keduanya" sehingga menjadi Sunnah batrwa
setelah di-li'an maka keduanya dipisahkan. Wanita itu hamil
lalu suaminya mengingkarinya, maka anaknya dinasabkan
kepada ibunya, kemudian meqiadi Sunnah bahwa anaknya
mewarisi dari ibrmya dan ibrmya mewarisi dari apa yang
telah ditetapkan oteh Allah.rail

25932. Muhanrmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, '&6'tlj.A$ "Dan orang-orang .yang menuduh
i s tr inya' (b erzino).' Hingga firnran-Nya,'qrg'q't$ of Jika
dia termasuk orang-orang yang berdusta. " Ia berkata, .Tika

suaminya bersaksi dengan lima kali sumpah, maka keduanya
telah berlepas diri dari pasangaffiya tersebut, dan iddah-nya
jika dia hamil maka sampai ia melatrirkan. Tidak ada jitu pun
yang dicambuk, sedanglon jika tidak mau bersumpah, maka
suaminya dicambuk dan istrinya dirajam.'trzI

CCC

IIR. Al Bukhari dalam T{str Al Qu'an (4746), Muslim dengan rafaztr yang
samq bab: Li'an (3), Ahmad dalam musnadnya (5837), afnaihaqi d;h;
sunannya 6D58), Ath-Thabrani dalarn Al 'Kabir (61136), dan Ad-Daraquthni
dalam sunannya (3D74). :

Tidak lcami temukm hadis dengan sanad ini, dan diriwayatkan dengan
maknanya oleh Al Qurthubi dalam tafsirnya (l2ll93), sebagaimana ia berkaa.
Asy-syafi5 bcrkata 'Tika suami telah melengkapi empat sumpah tersebut dan
telatr t€rjadi l{a4 na}aitu b€rarti ia telah b€rpisah dari istriny;.,, ,
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4SJi 4 fri {y 9*r'6';,, 6 Or:.fi * t;i;
'q{Ai i'o( "W ;,fr 6r.6i4i$

,,lstrhrya itu dihindart<nn df,rilrulwrnan olch *mpalvrya
en$offl<ati atas MfrMt Nldh. Senrnggzlwrya nntrfurya iat

ierra,.benar tennasttk orclng.oruflg yo,rrg dusta. Don
(su.mlah) y ong l,'elinu: bahw a ldl.],,rlat Nlah atasry a tll<a

i"r.rrryr r angbenm"'

Tat<wil firman Allah: frfnL, p-'#';.5';r:i ;\ i?fffi #'frdt
@'"i*3ii,2i,(offi ;'16;"6r1fi6@-6*rff i';rJQsfi ntaitu
dttiniar*an dari hukumon oleh sutttpahnya empat kali atas nama

Atlatl Sesunggahnya suaninya itu benar-benar tertnasuh orang-

orung yang dusto Dan [sunEahJ yang tcetima: Bahwa lahnat Allah

atasnyqiiha suurrrinya itu termasuk otangarang yang benat)

Makzud firman-Nya, ififr$W "Is,trinya itu dikindartcon

furi hukuman, " adalaho dia dihindarkan dari hukuman'

Para mufassir berbeda pendapat tentang malma adzn;b dalam

ayat ini. Sebagian berpendapat seperti yang kami jelaskan, yaitu had

bagi wanita yang masih perawan adalah dicarrbuk seratus kali,

sedangkan ji|,t mutslwn, mat'a diraj am' raz

ulama lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah tahanan'

triereka berkata, "Yang wajib bagi isti jika dia tidak mau bersumpatr

dengan empat kali sumpatr setelah dr'li'an dan sumpatr yang

dilalokan oleh suaminya sebanyak empat kali, yaitu ditahan dengan

tanpa dikenakan hod."

r1r2 Abu Ja frr An-Nubas daLam Ma'ani Al Qur'u (3/506)'

,tm
F



Titfsir Ath:Ilwfuti

Kami katakan bahwa yang yajib bagi istri jika tidak mau me-
li'an, seperti yang dilakukan suaminya, adalah had, sebagaimana telah
kami terangkan, karena di-qiyas-lan terhadap ijma'dari semua ulama
bahwa jika had (delapan putuh kali cambukan) terhadap suami telali
bebas dengan sumpah empat kali terhadap kebenaran yang dia
tuduhkan, maka had (rajam) rrenjadi wajib bagi istri, lalu Allah

'menjadikan 
sumpah istri sebanyak empat kali dan lian-nya pada kali

kelima sebagai jalan keluar dari hod (rajam) yang diwajibkan
kepadanya dengan tuduhan dari suami. Sebagaimana sumpah empat

kali itu dijadikan jalan keluar bagi suami dan menjadikan had-nya
delapan puluh kali cambukan hilang, maka seharusnya dengan

hilangnya had atas suami dengan empat sumpah itu, menjadikan had
(rajam) wajib bagi istri, sebagaimana dengan mendatangkan empat

orang saksi yang menjadikan bebasnya.suinii Aari had (delapan pulufi
kali cambukan) menjadikan had (rajarn) wajib bagi isti. Tidak ada

beda dalam hal itu.

Telah kami jelaskan alalan-alasan hal itu datam satu bab
tentang li'an dalam buku kami yang bernama Lathif A I Qaut/i'Syara,i
Al Islam, yang tidak perlu kami ulang dalam bab ini.

Firma4;Nya:'S,?.r# ;i +, ;\ uoteh sumpahnyi eryial
kali atas namq Allah " Maksudnya adalah" 1tntuk menghindarkanislli,
dari adzab, dia harus bersumpah sebanyak empat kali, bahwa
suaminya yang telah menuduhnya dengan perbuatan keji, termasuk
orang yang berdusta terhadap perbuatan zina yang dituduhkan
tersebut.

Firman Allah: ;'i(;ii'zqt| "Dan (sumpah) yans
kelima: bahwa laknat Allah atasnya. " ia berkata: Dan, sumpah yang
kelima maksudnya adalah, murka Allah bagi istri jika suaminya
termasuk orang yang benar dari perbuatan zina yang dituduhkan
kepadanya. Firman Allah dalam dua ayat tersebut me-marfu,-kan
lafazhr.ri yang setelahnya
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W Lg;ii "&,% Ki" ;i,i Jr,{5;
"Dart andf,il<f,ta ddak adakarunia Nlah don raltnat Nya
atas dirimu dan (omdaikata) Nlahbukart penuima tobat
lagi Maha Bijal,sana, (niscaya lcmrru akqn mengalami 

.

kesilitankesulitan)." (Qs. An,Nuur [24]: 10)

"?U*,

_ T],r"r.'nil lirman Allah: A6 'ii'"16 ,W 'K:! 6i i.!'{iJ
@ H-(Dan andaikata tidak ada karunia Alloh dan rahmot-Nya

atas'dirimu dan [andaikatal Allah bukan penerima tobat lagi Moha

Bij akana, I niscaya kamu a kan men galomi kes ulitan-kes ul itan)

Maksud ayat di atas adalatr, wahai manusia, jika bukan karena

karunia dan rahmat Allah kepada kalian, dan bahwa dia

memperlakukan makhluk-Nya dengan lemah-lembut dan Maha

Bijaksana dalam mengatur mereka, maka Allah pasti menyegerakan

siksanya kepada kalian dan akan membeberkan semua pelaku dosa-

dosi.lerta perbuatan mereka. Akan tetapi, Dia telah menutupi dosa-

dosamu, sebagai rahmat dan karunia-Nya kepada kalian, maka

bersyukurlatr atas nikmat Allah dan janganlah kalian melanggar

larangan Allah berupa perbuatan maksiat. Tidak dicantumkan jawaban

dalam ayat itu, karena pendengar telah mematrami maksudnya

@@@
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